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Asami nakashima in Gaj Žmavc, 
Mednarodni gala baletni koncert 2015
Foto: Tiberiu Marta
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je zapisala Ana Vovk Pezdir v domačo plesno poslanico ob Mednarodnem dnevu plesa 2016.

Ples kot gibanje kot način izražanja kot posredovanje idej kot izmenjava misli, občutij, ples kot način življenja 
nas obkroža vsak dan, na vsakem koraku, vse življenje. Se spreminja, nas bogati, se plemeniti in nas oplaja. Je 
korak, je počep, je poklek, je obrat, je dvig, je skok, je naklon, je odklon, je dih, je duh, je lepota, je vrlina, je 

poslanstvo, je moč, je nemoč, je veselje, je sreča, je rojstvo, je žalost, je smrt, je vstajenje, je razsvetljenje …

“Življenje s plesom je lepo, če dovoliš, da ti ga ples bogati.”

Gregor Luštek je leta 

2015 

IZUMLJIV PLES
 

“Plesalec je kot netopir.
V nenehnem oddajanju zvokov se izmika.

Plesalčev prostor je zapuščina. 
Je refleksija prostora, 

kakor vidiš zvezde na nebu tam, kjer jih ni.
A občutek se zapiše v telo.

Telo je zgodba.
Ples je zgodba zgodbe, ki izginja v nov dan.”
Ne moreš ga vzeti s sabo. Ostane zapuščen

in ga nikoli zares ne moreš imeti.

Lemi Ponifasio

2016
 

KARAKIA
(Prayer)
Molitev

Dotakni se vesolja, 
ki je vir naše božanskosti

in osvetljuje 
obraze prednikov,

da lahko vidimo naše otroke,
 

stkani smo nad, ob in pod njim,
združeni v

našem mesu, kosteh 
in spominu.

 
Zemlja se vrti,

človeštvo se množično preseljuje,
želve se zbirajo v nemem odhodu,

srce je ranjeno,
 

ustvari ples,
gib ljubezni,

gib pravičnosti,
luč resnice.

Prevedla Tatjana Ažman
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Israel Galván  je leta 2015 ob Mednarodnem dnevu plesa zapisal:

Carmen Amaya, Valeska Gert, Suzushi Hanayagi, Michael Jackson ... Vidim jih kot turbine, ki ustvarjajo energijo, 
in ob tem začnem premišljevati o pomembnosti koreografije za to energijo plesalca ali plesalke. Verjetno 
pa najpomembnejša stvar ni koreografija, temveč natančno ta energija, vrtinčast veter, ki ga sproži.

Predstavljam si eno od Teslovih tuljav, ki jih vse privlači in seva zdravilen žarek ter tako povzroči preobrazbo 
v njihovih telesih: Pina Bausch kot bogomolka, Raimund Hoghe kot hrošč, Vicente Escudero kot paličnjak in 
celo Bruce Lee kot striga.

Svoj prvi duet sem odplesal z materjo, ki je bila v sedmem mesecu nosečnosti. Morda se zdi pretirano. 
Čeprav skoraj vedno plešem sam, si predstavljam, da me spremljajo duhovi, ki me pripravijo do tega, da opustim 
svojo vlogo »plesalca samot«. 

Ali ni Didi-Huberman želel reči: solearnih pesmi.

Ko sem bil majhen, plesa nisem maral, vendar je bil nekaj, kar je iz mene prišlo naravno in zlahka. Skoraj instinktivno. 
Počasi sem spoznal, da zdravi, imel je res skoraj zdravilen učinek, pomagal mi je, da sem bil manj zaprt 
vase in se bolj odprl za ljudi okrog sebe. Videl sem podobo otroka, obolelega za ebolo, ki je ozdravel 
s pomočjo plesa. Vem, da je to vraževerje, vendar ali bi lahko bilo mogoče?

Pozneje je ples postal obsedenost, ki je zapolnila moj čas in me pripravi k plesu, tudi ko sem miren, negiben, 
zatorej me ločuje od resničnosti stvari. 
Vem, da to ni dobro, slabo ali potrebno, ampak … tako je. Kadar sedim na zofi in razmišljam ter mrmram, 
mi hči Milena reče: očka, ne pleši.

Vidim, ko se ljudje gibajo, ko hodijo po ulici, kličejo taksi, se premikajo vsak po svoje, v različnih slogih in 
deformacijah. Vsi plešejo! Ne zavedajo se, vendar vsi plešejo! Rad bi jim zaklical: nekateri še vedno ne vedo! 
Vsi plešemo! Tisti, ki ne plešejo, so nesrečni, mrtvi, ne čutijo ali trpijo!

Všeč mi je beseda zlitje, fusion, ne kot tržna beseda, zmeda prodajanja določenega sloga, znamke. Boljše fisija, 
cepitev, drobcena atomska mešaica: koktajl s stopali Juana Belmonteja, pričvrščenimi ob tla, zračnimi rokami 
Isadore Duncan in na pol zibajočim se trebuhom Jeffa Cohena v Gunisih. 
In z vsemi temi sestavinami ustvariti prijetno in silno pijačo, 
ki je slastna, grenka, ali pa gre naravnost v glavo. 
Naša tradicija je prav tako ta mešanica, prihajamo iz koktajla, 
in običajni ljudje želijo skriti svojo skrivno formulo. Vendar 
ne, rase in religije in politična prepričanja, vse se prepleta! 

Vsi lahko zaplešemo skupaj! 
Mogoče ne trdno skupaj, vsekakor pa drug ob drugem.

Star kitajski pregovor pravi: »Prhutanje metuljevih kril 
se lahko čuti po vsem svetu«. Ko muha poleti po Japonski, 
tajfun zatrese karibske vode. Po pretresljivem seviljskem 
plesu Pedro G Romero reče: na dan, ko je bomba padla na 
Hirošimo, je Nižinski ponovil svoj sijajni skok v gozdu v 
Avstriji. In jaz si nadalje predstavljam: zamah Saviona 
Gloverja povzroči, da Miša Barišnikov odvrti pirueto. 
V istem trenutku Kazuo Ono negibno obstane in sproži 
neko določeno elektriko v Maríi Muñoz, ki pomisli 
na Conrada Veidta in tako prisili Akrama Khana, 
da povzroči potres v svoji garderobi; vsi premikajo 
svoje ropotulje in tla so prekrita z utrujenimi 
kapljicami njihovega potu.

Želim si, da  bi lahko posvetil ta mednarodni 
dan plesa in te besede vsakomur na svetu, ki prav 
v tem trenutku pleše. 

Vendar dovolite mi, da se pošalim in izrazim željo: 
plesalci in plesalke, glasbeniki in glasbenice, 
producenti in producentke, kritiki in kritičarke, 
priredimo zaključno zabavo, zaplešimo, kot je 
plesal Béjart, plešimo v stilu, zaplešimo 
Ravelov Bolero, zaplešimo ga skupaj. 
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Strokovne nagrade 
Društva baletnih umetnikov Slovenije 
2015
Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) je na Svečanem baletnem koncertu 22. aprila 2015 na odru SNG 
Opera in balet Ljubljana podelilo strokovne nagrade Lydie Wisiakove zaslužnim baletnim umetnikom in hkrati 
počastilo mednarodni dan plesa, 29. aprila. Strokovna komisija s predsednico Bojano Hintereger na čelu in v sestavi 
Alenka Ribič, Sanja Nešković Peršin, Tomaž Rode, Edward Clug, Vojko Vidmar in Matjaž Marin je na podlagi 
javnega razpisa DBUS in pridobljenih predlogov podelila tri nagrade Lydie Wisiakove 2015. 

Prejemnika nagrade za poseben umetniški dogodek na področju baletne umetnosti sta člana baleta SNG Maribor: 
Sytze Jan Luske za premierno izvedbo in Vadim Kurgajev za alternacijo vloge Marceline v baletu Navihanka 
koreografa Vladimirja Derevianka ter v izvedbi SNG Opera in balet Maribor. V utemeljitvi je bilo zapisano, da jima je 
uspelo izoblikovati dve nepozabni interpretaciji in dve preobrazbi v hudomušno mater Marcelino. 

Nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo na področju baletne umetnosti je prejela Magdalena Vrhovec, poročena 
Dedovič, ki je s svojim vseživljenjskim delom zapustila neprecenljiv pečat in se za vselej zapisala v bogato zgodovino 
baletne umetnosti. Magda Vrhovec Dedovič je postala članica ljubljanskega baleta leta 1958 in dve leti pozneje članica 
baleta v Novem Sadu, devet let je bila vodilna balerina baletnih ansamblov v Göteborgu in v sloviti skupini Birgit 
Cullberg, kot pedagoginja pa je uspešno vodila mladi baletni rod in poučevala na takratni srednji baletni šoli v Ljubljani.

Tretja strokovna nagrada Lydie Wisiakove, namenjena za posebne dosežke v baletni umetnosti, je pripadla mladi balerini 
baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, Nini Noč, za vzoren profesionalen vstop v svet baletne umetnosti 
in v vzpodbudo za uspešno nadaljevanje njene umetniške poti. Nina Noč je zaključila Konservatorij za glasbo in balet 
v Mariboru, baletno kariero pa začela v Ljubljani pod vodstvom takratnega umetniškega vodje Ireka Mukhamedova, 
najprej v vlogi Aurore v baletu Trnuljčica, potem pa nadaljevala z drugimi solističnimi vlogami baletnega repertoarja 
SNG Opera in balet Ljubljana.
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Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za življenjsko delo 2015

MAGDALENA VRHOVEC DEDOVIČ       
 za njen vseživljenjski doprinos slovenski baletni umetnosti.
 
Magdalena Vrhovec Dedovič je slovensko baletno sceno oplajala v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Morda nekoliko pozabljena, 
a vendar časovno izjemno prisotna kot eden osnovnih temeljev slovenske baletne umetnosti, ki se je s svojo izraznostjo podajanja 
vlog globoko zarisala v duše gledalstva in oblikovala temelje slovenske baletne umetnosti.
Rodila se je leta 1939 in je zaključila študij klasičnega baleta v Ljubljani pri ruski pedagoginji Nadeždi Murašovi, 
zaslužni za številne baletne umetnike, ki so pomembno oblikovali podobo slovenskega baleta v 70. in 80. letih. Željo po 
dodatnem izpopolnjevanju je uresničevala pri prof. Lydii Wisiakovi. Leta 1958 je postala članica ljubljanskega baleta. 
Pravi, da je imela srečo, ker so vloge prihajale k njej in jo osrečevale. Kadar vlog ni bilo, se je v svoji nekompromisni želji po 
umetniškem življenju razgledovala širše. Tako se je leta 1960 odpravila v Novi Sad, kjer je dve leti plesala glavne vloge 
v baletih La Sylphide, Labodje jezero in Giselle. Leta 1964 se je odpravila na Švedsko, kjer je bila devet let vodilna balerina v 
baletnih skupinah v Göteborgu in v sloviti skupini Birgit Cullberg. Gostovanja so bila glavni del njihovega delovanja. Dveletna 
hčerka Monika je bila skorajda del njene »prtljage« na gostovanjih po Skandinaviji. Seveda to ni bilo mogoče na gostovanjih po 

Evropi, ki so segala vse do južne Italije. Devet let je trajala njena avan-
tura v švedskem svetu baleta, tudi v skupnosti s soprogom Vlastom De-
dovičem, med katero je prejela nagrado Lions kluba za vlogo Giselle in 
nagrado tamkajšnje kritike.
Mit o romantičnem karakterju balerine Magdalene Vrhovec Dedovič 

se je razblinil prav na Švedskem, ko je 
z izjemnim uspehom oblikovala vlogo 

Medeje in s tem izpričala svoje izjemne 
umetniške sposobnosti. Izjemnost 

svoje umetniške osebnosti je izkazovala 
in doživljala tudi v baletih Gospodična 

Julija in Bela košuta. Pismo patra, 
ki ga je prejela po svoji predstavi na 

Švedskem, doživlja kot vrhunec svojega 
uresničevanja in umetniškega poslanstva v najglobljem smislu besede. 
Nič drugače ni z gospo, ki jo je v zaodrju »ujela« po predstavi in ji 
izrazila svoje najgloblje človeške emocije. Dolga je vrsta osebnosti, 
ki jih je v različnih baletnih ansam-blih izoblikovala Magdalena 
Vrhovec Dedovič: Ženska v Povratnikih in La valse ter Rosalinda 
v Rosalindi Ronalda Hynda, Gospodična Julija v istoimenskem baletu 
Birgit Cullberg, Jela v Vragu na vasi Mlakarjevih, Esmeralda, Frigija 
v Spartaku, Dekle v Čudežnem mandarinu, Odette in Odile v Labod-
jem jezeru, Ofelija v Hamletu in mnoge druge.
Pedagoško delo Magdalene Vrhovec Dedovič z mladimi plesalci se je 
pričelo še med njeno aktivno plesno kariero in se nadaljevalo tudi po 
njej. Na srednji baletni šoli tedanje Srednje glasbene in baletne šole v 
Ljubljani, kjer je poučevala vrsto let, je vzgojila številne baletne ple-
salce, ki so zasedli mesta v ljubljanskem baletnem ansamblu.
RTV Slovenija je posnela dokumentarno oddajo o njenem življenju in 
delu. 
Leta 1975 je prejela Župančičvo nagrado za vlogi v Povratnikih in La 
valse.
Nedvomno je izjemno pomemben prispevek slovenski baletni umet-
nosti tudi Magdalenina podpora soprogu Vlastu Dedoviču, ki je s 
svojim koreografskim prispevkom k slovenski baletni umetnosti 
izoblikoval številne izjemne in unikatne koreografske umetnine, večina 
katerih je posnetih v arhivu RTV Slovenija, in ki so pomemben del 
zakladnice slovenske baletne umetnosti.

Magdalena Vrhovec Dedovič je s svojim vseživljenjskim delom na 
področju baletne umetnosti zapustila neprecenljiv umetniški pečat 
in se z njim za vselej zapisala v bogato zgodovino slovenske baletne 
umetnosti.
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Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za posebne dosežke 
na področju baletne umetnosti v letu 2014
VADIM KURGAJEV
in
SYTZE JAN LUSKE    
za umetniško premišljeni in v popolnosti raznoliki interpretaciji vloge Marceline v baletu Navihanka, v koreografiji 
Vladimira Derevianka in v izvedbi Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
 
V gledališču je tako, da premiera velja za tisto najslavnejšo izmed najslavnejših uprizoritev, v kateri se predstavi zasedba 
umetnikov, ki jim v procesu nastajanja oblikovalci posvečajo največ pozornosti. O premieri se razpiše kritika, razgovori 
občinstvo, in mimogrede je potem premierna zasedba tista, ki izoblikuje prvo in najglasnejšo oceno o predstavi.
Mariborska uprizoritev baleta Navihanka z odlično prvo zasedbo plesalcev dokazuje, da ne gre vedno sklepati o premieski 
vse-popolnosti in da se umetniki z odličnimi interpretacijami kaj lahko pojavijo tudi v poznejših uprizoritvah. In potem, 
če v različnih zasedbah nastopi vrsta odličnih interpretov, težko izberemo tistega, ki se nam je najbolj vtisnil v spomin 
in se s svojo kreacijo najgloblje zapisal v naša srca.
Po mnenju občinstva in kritike je v izvedbi baleta Navihanka Slovenskega narodnega gledališča Maribor največji met 
uspel oblikovalcema zahtevne komične vloge Marceline, Lisine mame, ki jo upodablja moški plesalec. Največjo dodano 
vrednost je občinstvo pripisalo interpretacijama Sitzeja Jana Luskeja v prvi in Vadima Kurgajeva v drugi zasedbi. Če 
se je po premieri zdelo, da tako odličnega in interpretacijsko premišljenega lika, kot ga je ustvaril Sytze Jan Luske, ni 
mogoče oblikovati na drugačen, a vseeno docela zanimiv in unikaten način, je Vadim Kurgajev na ponovitvi dokazal, da 
je takšno sklepanje dokaj zmotno. Tisti, ki smo videli tako Sitzeja kot Vadima, smo prišli do zaključka, da smo bili priča 
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Sytze Jan Luske kot Simone v baletu Navihanka v produkciji SNG Maribor,
ob njem Helena Klasič, Marina Krasnova, Matjaž Marin in Gabriel Marin
Foto: Tiberiu Marta



dvema v celoti edinstvenima umetniškima kreacijama, od katerih je vsaka zase individualno premišljena.
Čeprav je proces nastajanja določenega lika, še posebej takšnega, kot je Marcelina v Navihanki zahteven, nikoli enak 
in ga vsak umetnik s svojo percepcijo in interpretacijo doživlja na drugačen način, pa se posameznik kaj težko izogne 
zgledu, ki vodi k vsaj delno podobni interpretaciji enega interpreta z drugim. Vadim Kurgajev in Sytze Jan Luske sta 
navkljub skupnemu preživljanju časa v procesu nastajanja vloge uspela izoblikovati dva sila zanimiva, nepozabna in 
umetniško poustvarjena popolnoma drugačna lika, dve različni preobrazbi v hudomušno mati Marcelino. Tako sta vsak 
na svoj način v celoti navdušila gledalce in jim podarila nepozaben gledališki trenutek, vreden posebne pozornosti. 

9

Vadim Kurgajev kot Simone v baletu Navihanka v produkciji SNG Maribor
Foto: Tiberiu Marta



Priznanje Društva baletnih umetnikov Slovenije
NINA NOČ
za profesionalen vstop v svet baletne umetnosti in v vzpodbudo za njeno nadaljnjo umetniško pot
 
Nina Noč je baletno izobraževanje zaključila leta 2013 na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Vrata v mariborsko 
gledališče so ji ostala zaprta zaradi pomanjkanja delovnih mest.
Njen talent pa v Društvu baletnih umetnikov Slovenije ni ostal neopažen in po srečnem spletu okoliščin je pristala
v ansamblu ljubljanskega baleta. Umetniški vodja baleta Irek Mukhamedov je zaznal njene sposobnosti in ji zaupal 
vodilno solistično vlogo Aurore v baletu Trnuljčica, kar je bil, glede na njeno mladost, nedvomno velik presedan.
Imenovati to sreča ali kakorkoli drugače?
Nina Noč je kljub svoji mladosti dokazala moč volje in hotenj in prepričanj po življenju v baletnem svetu. Mlada in 
neizkušena, vendar trdno prepričana v svojo baletno prihodnost, je bila dorasla umetniškim izzivom in se je vključila v 
repertoar ljubljanskega baleta tudi s pomembnimi solističnimi vlogami v baletih Coppelia, Hrestač in Labodje jezero.
Ninin prestop iz baletne šole v profesionalne vode slovenskega baleta je primer – bolje rečeno vzor – ki je v današnjem 
času izjemno redek. S svojim vsakodnevnim razumevanjem svojega dela dokazuje, da ve, kaj je bistvo poslanstva balet-
nega umetnika.
Želimo ji obilo nadaljnjih priložnosti za življenje v čarobnem svetu baletne umetnosti ter čim več dobrih in ustvarjalnih 
koreografov, ki ji bodo s svojo kreativnostjo pomagali graditi baletno pot in življenje ter ji bogatili umetniško dušo.
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Nina Noč kot Princesa Florine v baletu Trnuljčica
Foto: Darja Štravs Tisu
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Sytze Jan Luske, Mircea Golescu in Vadim Kurgajev
Trije generali v koreografiji Vlasta Dedoviča
Foto: Darja Štravs Tisu



ANTONOVIH BOGOVSKIH 20 LET
KONCERT KOT BI GA MORAL IMETI VSAK VIDNEJŠI BALETNI UMETNIK

4. septembra je Anton Bogov, najvidnejši moški slovenski baletni umetnik praznoval 20. obletnico umetniškega delovanja. Na 
svečanem gala koncertu na velikem odru SNG Maribor, ki je nastal v sodelovanju z Baletno akademijo Antona Bogova, so poleg 
slaljenca nastopili zvezdniki svetovnih odrov: Anastazija in Denis Matvienko iz Mariinskega baleta, Maria Eichwald in Aleksander 
Zajcev iz Stuttgartskega baleta, Maria Jakovleva in Denis Čerevičko iz Dunajskega baleta, Ana Sophia Scheller iz New York City 
Balleta, Nicolaj Gorodiskij iz Barcelonskega baleta ter ljubljenci mariborskega občinstva Tetiana Svetlična, Catarina de Meneses 
in Yuya Omaki. Zbranemu občinstvu so predstavili dragulje iz bogate zakladnice klasičnih baletov kot tudi koreografije sodob-
nih koreografov. Simfoničnemu orkestru SNG Maribor je dirigiral Aleksej Baklan.
Anton Bogov se je rodil v Omsku v Rusiji, baletno šolanje pa zaključil v Almatiju v Kazahstanu. Že v času šolanja je nastopal na 
šolskih produkcijah in gledaliških predstavah. Po baletnem tekmovanju leta 1993 v Moskvi se je zaposlil v Mednarodnem balet-
nem gledališču Ochi v Nagoji na Japonskem, kjer je še danes stalni gost. Naslednje leto se je priključil baletnemu ansamblu SNG 
Maribor, leta 1996 je postal solist, dve leti pozneje (1998) pa tudi slovenski državljan. Kot prvi solist in prvak mariborskega Baleta 
nastopa tudi z drugimi ansambli. Čeprav je klasično izšolan baletni plesalec, velikokrat nastopa tudi v sodobnejših koreografskih 
stvaritvah. Na mnogih mednarodnih baletnih tekmovanjih je prejel prestižne nagrade, leta 2007 je prejel nagrado Prešernovega 
sklada. Med njegove zadnje plesne kreacije spadajo naslovna vloga iz baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva (v koreografiji 
Valentine Turcu), vloga Don Joséja iz baleta Carmen Rodiona Ščedrina (prav tako v koreografiji Valentine Turcu), vloga Colina iz 
komičnega baleta Navihanka, blestel pa je tudi kot zapeljivec Vikont Valmont iz neobaročnega baleta Nevarna razmerja ter Princ 
Siegfried (Labodje jezro).
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Ko se umetniški perfekcionizem 
druži s plemenitim poslanstvom

Vročico avgustovskih dni večina preždi v senci z ohlajeno pijačo v 
roki ali pa se cvre nekje na plaži. Anton pač ne. Zdi se, kot pravi tudi 
sam, da za »pravega« baletnega plesalca koncept počitnic skoraj 
ne obstaja. Svoje umetniške dosežke, mednarodna gostovanja, 
sodelovanja z vrhunskimi umetniki in plesne kreacije z 
nepretenciozno skromnostjo omeni zgolj mimogrede, kakor da bi 
šlo za nekaj povsem običajnega, čeprav predstavlja takšno življenje 
za marsikoga nedosegljive sanje. Zapis, ki sledi, je nastal sredi 
avgusta v enem izmed priljubljenih mariborskih lokalov in je le 
delček pogovora z Antonom Bogovom, baletnim prvakom SNG 
Maribor, ki je že dvajseto leto zapored nepogrešljiv del zgodbe 
o uspehu mariborskega Baleta. 
Sprašuje Benjamin Virc 

Anton, po preletu tvoje biografije lahko zasledimo, da si se 
že zelo zgodaj privajal velikim razdaljam: rodil si se v Omsku, 
baletno šolanje pa si zaključil v Almatiju (tedanji Alma-Ati) v 
Ka-zahstanu (zračna razdalja med krajema znaša več kot 1.500 
km, op. p.). Kaj je botrovalo tej selitvi na jug? Kdaj in kako se en 
deček v prostrani Rusiji pravzaprav sreča z baletom, obstaja 
kakšen poseben način »rekrutacije«, če se tako izrazim?
Ja, iz Omska v Almati smo se preselili, ko sem bil star tri leta. Mislim, 
da ni bilo kakšnega posebnega razloga, razen tega, da je v Kazahstanu 
topleje in bolj prijetna klima. Omska se kot kraja niti ne spominjam 
prav dobro, svojo baletno pot pa sem začel pri desetih letih, ko se 
tudi za dečke uradno začne pouk baletne šole. Prej se sicer lahko 
že v prvih razredih osnovne šole posvečaš plesu in baletu v krožku, 
že kar nekaj časa pa so zelo priljubljeni tudi latinskoameriški plesi. 
Konkurenca in naval na baletne šole v Rusiji sta velika, sploh v večjih 
mestih, kot sta Moskva in Sankt Peterburg, kjer otroci čakajo v dol-
gih vrstah, da bi opravljali sprejemne izpite. Tukaj v Sloveniji je sit-
uacija malo obrnjena, da je treba včasih prav iskati otroke, čeprav 
mislim, da se tudi to počasi spreminja na bolje … Sicer je pri nas v 
Rusiji, kjer imamo internatni sistem šolanja, bilo zanimivo, vsaj ko-
likor se spomnim, da so ob koncu šolskega leta, nekje sredi aprila 
in maja, pošiljali baletne učitelje po celotnem Kazahstanu, da bi si 
ogledali učence, tistim bolj perspektivnim pa so tudi ponudili mesto 
na baletni šoli. Vem, da sem bil na baletni šoli edini iz Almatija, 
imel pa sem tri sošolce iz Uralska, kar je okrog tri tisoč kilometrov 
stran. Selekcija je bila že sama po sebi zelo močna, šola pa je na ta 
način tudi vzdrževala visok nivo baletne tradicije in kolikor vem, 
tudi danes kotira zelo visoko.

Vsi vemo ali si vsaj domišljamo, da nam je jasna razlika med 
spoloma v domeni baleta, konkretno med balerino in njenim 
partnerjem, baletnim plesalcem. Bi se strinjal s tezo, da nekega 
mladega, razvijajočega se in nadobudnega baletnega plesalca 
lahko v »skrivnost« njegove moške plesne, sploh baletne 
identitete uvede samo moški baletni pedagog, ali pa so te tradi-
cionalno striktno ločene vloge spolov po prevratniško »avant-
gardnem« 20. stoletju postale že bolj ohlapne in spremenljive?
Ja, gotovo je nekaj na tem, da ti moški pedagog lažje demonstrira 
pozicije, sámo držo; že fizična pojava in moč, ki je seveda drugačna 
kot pri balerinah, imponira s svojo avtentičnostjo, naravnostjo in 
naredi razliko. Mi [fantje] smo seveda po klasični baletni doktrini 
morali najprej znati držati balerino, ji omogočiti kar najlažje in 
najelegantnejše izvajanje figur, obenem pa tudi ne zanemariti 
svojega deleža, četudi ta ni bil vselej v ospredju. V poznejših letih 
oziroma v višjih letnikih pa prihaja do vedno več stikov z baletnimi 
pedagoginjami, ker je seveda tudi več skupnega, partnerskega dela, 
to pa je pravzaprav bistvo baleta – nasprotja, združena v harmonično 
celoto. Moški plesni potencial je nedvomno med prvimi revolucio-
niral Nižinski, ki je imel radikalno nove prebliske, šele po Nurejevu 
pa sta se vlogi moškega in ženske začeli tudi v kolektivni zavesti 
publike, ne samo znotraj baletne stroke, nekako bolj izenačeva-
ti. Zdaj lahko rečem, da nastopamo že v povsem enakovrednih 
vlogah, ker so tako zastavljene tudi koreografije, ki iščejo večjo 
izraznost pri obeh spolih.
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Življenje baletnika, vsaj tako si naivno predstavljam, je verjetno danes še bolj stresno in podvrženo raznim obremenitvam kot nekoč. 
Koliko fizičnih naporov in psiholoških priprav terja, da si nenehno v vrhunski plesni formi?
Če želiš biti v vrhunski kondiciji, moraš trenirati vsak dan. Nam so še v šoli rekli, da če pavziraš en dan, začutiš razliko sam, če pavziraš dva dni, jo 
vidijo že tvoji kolegi, če pa tri, pa tvoj upad opazi že publika. Velikokrat sem bil raje brez dopusta, sploh če sem šel poleti gostovat na Japonsko – in 
potem se nekako navadiš biti nenehno v pogonu. Tako kot zdaj, recimo, ko je čez dva tedna že predstava, niti ne utegnem razmišljati o dopustu, 
ker se vsakodnevno ukvarjam s pripravami in treningom. Z leti je sicer tudi tega vedno manj, ker se telo pač stara in mu moraš prisluhniti, 
koliko 
obremenitve še doseže optimalni učinek, tako da je balet kljub svoji častitljivi tradiciji definitivno umetnost za mlade.

Ko sva že ravno pri tem, kako je s slovenskim baletnim podmladkom? Že dalj časa so znani problemi neustrezne kadrovske politike, 
baletni ansambli se starajo, mladi plesalci pa so prisiljeni delovati pogosto v neperspektivnih, tako rekoč prekernih pogojih … Zdi se mi 
izjemno pozitivno, da se je v Mariboru začel dodatni premik na bolje prav s tvojo baletno akademijo [Baletna akademija Antona Bogova, 
op. p.], ki se posveča baletni vzgoji najmlajših, čeprav bo še nekaj časa verjetno treba počakati na rezultate …
To so v bistvu že nekaj časa moje sanje, da bi tudi mladi slovenski plesalci dobili v smislu infrastrukture realne pogoje, da bi prišli na določen 
nivo in tako postali bolj prepoznavni v svetu. Največji ruski baletni pedagog Puškin [Aleksander Ivanovič Puškin (1907–1970)] je denimo 
izoblikoval dva največja baletna zvezdnika 20. stoletja, Barišnikova in Nurejeva, in s tem ponesel svoj pedagoški baletni pedigre na vse strani 
sveta. Primerjava s tem, kar že počnemo v moji baletni šoli, seveda ni čisto ustrezna in na enaki ravni, je pa treba nekje začeti in mislim, da so 
vzpostavljeni dobri pogoji za postopno doseganje nadaljnjih ciljev.

Ruska baletna šola je nedvomno pojem neke umetniške in pedagoške tradicije, ki je svetovno prepoznaven, verjetno se je njena 
posebnost še dodatno izostrila v času hladne vojne in ideoloških kontrastov med Vzhodom in Zahodom, ki še danes občasno privrejo 
na površje, pa vendar: kaj bi izpostavil kot temeljno značilnost ruske šole? Je to pregovorni vojaški dril, ki nas spomni na stalinistične 
totalitarne »prijeme«? Tudi glasba, sploh ruska romantika, še posebej Čajkovski, in glasba Stravinskega, Prokofjeva idr. je verjetno dala 
svoj neizbrisljiv pečat baletni umetnosti …
Ko gre za študij baleta, je seveda libreto tista osnova, iz katere izhajaš kot interpret, se pa povsem strinjam, da je glasba dejansko tista nihajoča 
podlaga baleta, ki je povzročila spremembe in spodbudila razvoj drugačnih slogov. Baleta brez glasbe si vsaj v klasičnem in neoklasičnem 
kontekstu ne predstavljam. Danes je tako rekoč nemogoče shajati brez glasbe – v svojih številnih podobah in variantah je prisotna vsepovsod. 
Tudi današnji film si skoraj ne moremo več predstavljati brez glasbe. Če zamre glasba, se zdi, kot da nekaj manjka. Vsekakor je bila glasba – in je 
še vedno – nepogrešljiv del tehničnega drila in pedagoške doktrine ruske baletne šole. Tako se je od vsakega plesalca pričakovalo, da natančno 
posluša glasbo, seveda je bil v vadnici že od nekdaj kot nekaj samoumevnega prisoten klavir, učitelji pa so vztrajali na tem, da smo čim bolj 
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muzikalni in da v gib ujamemo edinstven karakter glasbe, 
ritem, razpoloženje, tempo ... Če zaslišiš neki legato v 
počasnem tempu, boš stežka naredil nagle gibe, in 
obratno: pri staccatu slediš odsekanim tonom s hitrejšimi, 
skokovitimi gibi. Na splošno zelo težko gledam plesalce, 
ki se ne znajo gibati na glasbo. Prav to se mi zdi mogoče 
bistveno za rusko baletno tradicijo: da nekako spontano 
živiš z glasbo, jo začutiš in dihaš z njo v istem ritmu. Prej 
bi rekel, da je mogoče več tehničnega drila in žal tudi 
posledično manj plesne »duše« v nekaterih zahodnih 
državah, medtem ko je Rusija tudi v najbolj svinčenih 
časih uspela ohraniti baletno tradicijo predvsem skozi 
ljubezen do tonske umetnosti, kot rečeno, skozi čuječe 
uho in s popolno uglašenostjo giba in zvena. Dobro 
glasbeno osnovo smo dobili že v prvih letih baletne 
šole, ko so nas učili, kako slogovno opredeliti neko glas-
bo, seveda medtem posredno spoznaš tudi vse klasične 
glasbene forme. Če omenim en šolski primer: mazurka je 
denimo poljski ples in temu primerno je treba postaviti 
tudi roke, port de bras, in na sploh držo telesa, ki naj bi 
ustrezale karakterju »poljskih« manir. Če tega znanja ni-
maš, potem je težko upoštevati in natančno izvesti vse 
predvidene koreografske detajle, ki se pogosto povzamejo 
z eno samo besedo. Včasih se tudi pri kakšnem koreo-
grafu, sploh pri tistih, ki se ukvarjajo bolj s sodobnejšimi 
plesnimi zvrstmi, takoj opazi pomanjkljivo poznavanje 
historičnih plesov in razvoja baleta, včasih pa kakšen ko-
reograf tudi namerno ignorira glasbo in libreto. In tako 
se zna zgoditi tudi kaj škandalozno amaterskega, da se 
združujejo stilni elementi, ki ne sodijo skupaj, pogosto 
pa se nepremišljeno vključujeta tudi pretirano okrasje in 
kič, da se na ta način umetno ustvarja neki videz, ki naj 
bi bil zaželen, v resnici pa to ni. In take spodrsljaje mimo-
grede opazi tudi publika, ki ni baletno izobražena.

Kako bi s svoje perspektive posameznika, ki vzdržuje 
stike s tujino in sodeluje z drugimi plesnimi gledališči, 
označil stanje baletne produkcije in koprodukcije v 
Sloveniji? So te na dovolj mednarodno primerljivem 
nivoju, je sodelovanja med obema slovenskima Bale- 
toma dovolj ali še vedno premalo? Zadnja večja kopro-
dukcija je bila denimo Bajadera v sezoni 2009/2010, 
ampak od tega je že minilo kar nekaj let …
Na žalost je danes veliko motečih dejavnikov, ki ne koris-
tijo razvoju slovenskega baleta, in to gre tudi na škodo 
koprodukcije med obema slovenskima Baletoma. Meni 
osebno je zelo žal, da večkrat ne sodelujemo. Bajadera je 
bila denimo že tak uspešen projekt, pa tudi projekti, ki jih 
je koreografiral Edward Clug. Največkrat je to sodelovanje 
povezano s finančnimi sredstvi, ki se raje namenjajo za 
kaj drugega kot umetnost in kulturo, velikokrat gre tudi 
za pomanjkanje izkušenj, kakšne osebne zamere, ljubo-
sumje, zavist ali pa preprosto ni volje do komunikacije. 
Svojčas so se pojavljale tudi teze, da so dve Operi in dva 
Baleta preveč za slovenski prostor, s čimer pa se ne bi 
ravno strinjal. Zaradi napačnih odločitev vodilnih ne bi 
smele stradati cele generacije plesalcev, kar gre tudi na 
škodo domače publike, ki ne more prisostvovati določe-
nim predstavam, ki bi se lahko realizirale. Navsezadnje 
baletniki nismo sami sebi namen, ampak obstajamo 
zaradi publike. Je pa tudi drugod v tujini opazen trend, 
ki me na neki način žalosti, in sicer to, da se skuša Balet 
kot institucijo voditi po vzoru nekakšne tovarne. Za nas, 
ki smo od otroštva praktično v tem, postaja vedno bolj 
moteče posiljeno komercializiranje baleta, s tem pa se pri 
plesalcih po navadi doseže ravno nasprotno in zato tudi 
ne daš vsega od sebe. Sploh obstoječi sistem, v katerem si 
lahko plesalec, če tako rečem, do svojega tridesetega leta, 
potem pa si moraš že iskati novo službo, ni dober ne za 
umetnike in dolgoročno tudi za sam balet kot umetnost, 
ker ne spodbuja kreativnosti in ne daje potrebne notranje 
motivacije. V Rusiji se še nekako drži »stari« način raz-
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mišljanja, tam se tudi plesalci celo življenje posvetijo baletu in sodelujejo vsaj kot statisti pri predstavah, tudi ko že zdavnaj odslužijo svoje. Ko 
si mlad, treniraš minimalno šest, sedem, tudi do deset ur na dan, pri tem je praktično nemogoče, da bi vzporedno študiral še kaj drugega. Če 
pa se že odločiš za alternativo, boš vedno manj časa posvetil baletu …

Mogoče je del te širše problematike tudi to, da se baletniki ne počutijo dovolj cenjene, da bi dosegli in dali svoj maksimum …
Žal je to v slovenskem gledališkem svetu še posebej izrazno. Balet je še nekako cenjen, ker dosega neke rezultate, kot denimo to, da napolni 
dvorano in proda predstavo, spoštovan pa ni. To se opazi predvsem v tem, da nam ne prisluhnejo – vsaj ne dovolj – in da se marsikomu zdi, 
da se samo pritožujemo.

Bi k ugledu baletnika in njegovi javni percepciji pri nas pripomogla tudi ustanovitev slovenske baletne akademije? Smo namreč še 
vedno ena redkih držav, ki na vertikalni izobraževalni osi še vedno nima visokošolske ustanove s tega področja …
Gotovo je tudi to del sistemskega problema, ki se vleče zaradi že omenjenih motečih dejavnikov. Plesalec je po srednješolski diplomi na balet-
nem konservatoriju, ko dopolni 18 let, prepuščen samemu sebi, nekaj najboljših odide v tujino ali pa opravi avdicijo v kakšnem ansamblu, dru-
gi pa lahko začnejo študirati čisto nekaj tretjega, in tako se vedno bolj redči ta baletna masa, ki je na začetku še nekaj obetala. Iz tega razloga 
tudi kritiziram slovensko baletno šolo, katere največji problem je baza. Če denimo neki petnajstletni plesalec v obstoječem šolskem programu 
ne dobi ustrezne baze, se tudi kasneje ne bo mogel razviti v kvalitetnega plesalca. K sreči so nam v ruski šoli to bazo z drilom preprosto vbili, 
kar si moral neizogibno sprejeti – ali pa si pravočasno odnehal. Ob vsem tem ponavljanju vaj in figur pa je bila tudi ustrezna metodika, ki je 
vse to s konkretnim ciljem nastopanja osmišljala v neko celoto. Prav to filozofijo oziroma način razmišljanja, kako pomembna je baza, skušam 
realizirati v okviru svoje baletne šole. Pri petnajstih letih je že skoraj prepozno za usvajanje osnov, ker se bodo pomanjkljivosti prej ali slej 
vedno pokazale med nastopanjem.

Ko sva že ravno pri tem, katera pa so tista kritična leta v življenju plesalca, ko še ni odpeljal »zadnji vlak« za učenje baleta? Gotovo 
je to pogojeno predvsem s fizičnim razvojem? Verjetno lahko tudi starši kdaj naredijo nepopravljivo škodo, če otroka silijo k baletu z 
napačnega konca in prejkone iz lastnih ambicij …
Če govoriva na splošno – vedno so tudi individualne izjeme –, je otrok pri petih in šestih letih še premajhen, da bi lahko izvajal naporne vaje. 
No, pri teh letih že vpisujejo otroke h gimnastiki, tudi v prvih razredih osnovne šole se lahko otroka pripravlja na balet, čeprav se pravi pouk 
začne šele pri devetih, desetih letih in traja nekje devet let. Če upoštevamo, da gre za vsakodnevni večurni trening, je to na koncu veliko dela, 
ki baletniku da potrebno osnovo. V tem ogromnem procesu so zelo pomembni začetki, sploh od desetega do trinajstega, štirinajstega leta. V 
teh letih se po navadi začne puberteta, ki je prva taka mala kriza, ker jih veliko tudi odneha, zato je treba učenca na pravilen način motivirati za 
nadaljnje delo, obenem pa ga držati bolj »na kratko«. Spomnim se, da smo bili s sošolci v teh letih kot ena razpuščena banda, čeprav smo po 
drugi strani bili del tako strogega sistema, da smo hočeš nočeš, tudi včasih na grobo, prestali vse te zahteve. V okviru lastne baletne šole si zato 
tudi zastavljam točno določen pedagoški cilj, ki že zdavnaj ni več del mojih ambicij, ampak gre potem že za življenjske ambicije učenca, ki se 
jih še v danem trenutku mogoče niti ne zaveda: gre preprosto za to, da tisti, ki konča šolo, dobi vse moje znanje, ki ga lahko dam naprej, in da 
tudi sam nekaj velja zaradi kvalitete, ki jo to znanje predstavlja. Z ambicijami staršev pa je tudi treba previdno, kajti odrasli včasih še težje sprej-
mejo neka dejstva kot otroci, ki hitro najdejo alternativne interese, samo ne smejo doživljati prevelikih frustracij, če se izkaže, da za določeno 
področje niso dovolj nadarjeni. Talentov je mnogo in veliko je načinov, kako jih lahko razvijamo, kultiviramo. Tudi pri meni je bilo tako, da sem 
se v balet zares »zaljubil« šele pri petnajstih letih, pred tem je bil ples zame še ena od ob-lik igre ali razvedrila.
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Na tem mestu bi se mogoče na kratko vrnil še do trenutka, ki je verjetno predstavljal tudi svojevrstni preobrat v tvojem življenju – 
mislim predvsem na to, kako si se znašel v mariborskem Baletu. Gotovo si o tem spletu neverjetnih okoliščin že govoril v katerem od pre-
jšnjih intervjujev, pa vendar: kako so te mariborski baletni veljaki, če se tako izrazim, sploh našli?
To je bila res taka zgodba naključij, zgodilo pa se je v času umetniškega mandata Ljiljane Keča Rošker, ki je z inspicientom Petrom Krajncem 
prišla v Sankt Peterburg, da bi v Maribor pripeljala nekaj mladih plesalcev. Meni se je medtem iztekla pogodba na Japonskem in sem se zato 
vrnil v Almati. V tem času sem imel možnost, da bi šel v Moskvo – ne v Bolšoj teater, ampak v neko drugo skupino –, moja svakinja Galina Čajka, 
ki je bila tedaj poročena z mojim bratom in je končala baletno šolo Vaganove v Sankt Peterburgu, pa si je že nekaj časa želela oditi iz Rusije. Ena 
od pedagoginj na šoli Vaganove je poklicala Galino, ki je bila takrat zaposlena v Almatiju, da je avdicija in da iščejo plesalce v Sloveniji. Ker Gali-
na ni želela čisto sama oditi iz Rusije, je omenila, da je še en plesalec trenutno na Japonskem, ampak da se trenutno vrača – mislila je seveda 
mene – in bi bil prav tako zainteresiran za angažma v Sloveniji. Ideja je bila seveda ta, da bi prišli skupaj, kar bi bilo lažje, kot pa da gre Galina 
čisto sama v neko drugo državo, ki je sploh ne pozna. Jaz sem bil takrat mlad plesalec, punce nisem imel, pa še hec sem si mislil, da bom malo 
popazil na bratovo ženo, in tako je padla odločitev, da gremo pogledat to Slovenijo. Za nas v Rusiji je bila Slovenija takrat še del Jugoslavije, 
čeprav je bila Slovenija že samostojna država. Pisalo se je leto 1994, vojne ni bilo, in tako sva s Čajko začela novo poglavje v novem okolju.

Je bila ta selitev po svoje kulturni šok? 
Niti ne, na trenutke je bilo edino malo nenavadno, tudi glede pogojev, v katerih smo delali, ampak mene takrat to ni motilo, ker sem bil mlad, 
skoraj še napol otrok, star komaj devetnajst let, ambiciozen in sem živel v nekem svojem filmu. Takrat sem si želel edino čim več trenirati in 
plesati karseda različne vloge, kar mi je bil tedaj življenjski cilj. Na začetku smo delali v dokaj neurejenih pogojih: po tri mesece nismo dobivali plač, 
pa hranili so nas zastonj v Trač baru. Zdaj ko pomislim na mlajše plesalce, ki delujejo v podobnih pogojih, bi morali mi starejši za njih poskrbeti, 
ker so tudi oni na neki način kot otroci, ki se še razvijajo. No, po prvem letu v Mariboru, ko sem odplesal kar nekaj vlog, sem imel počasi že 
dovolj vsega, in sem rekel, da hočem oditi, potem pa so mi rekli, naj ostanem in mi takoj ponudili mesto solista. Sicer nisem imel nekih ambicij, 
da bi šel v neko konkretno baletno skupino, rekel sem samo, da bi šel drugam. In potem so me nekako zadržali tukaj, k sreči pa se je začel 
tudi repertoar izboljševati, kar me je najbolj zanimalo, ker sem hotel, kot rečeno, čim več plesati. Tedanji umetniški direktor mariborske Opere, 
Stane Jurgec, se je povezal z Narodnim gledališčem v Kijevu in potem je prišel sem tudi koreograf Valerij Kovtun, ki je z nami delal klasične 
predstave, kar sem si tudi najbolj želel. Istočasno pa so me začeli klicati tudi iz bližnjih gledališč, če bi želel gostovati pri njih …

Dober glas seže verjetno daleč, če te opazijo »pravi« ljudje na pozicijah …
Zdi se mi, da so vse to bila neka naključja: nekdo se je poškodoval in so nujno potrebovali zamenjavo in potem so me prosili, če pridem rešit 
predstavo v Ljubljani in potem še v Zagrebu … Obenem pa sem se še kot plesalec naglo začel razvijati, nenehno sem bil v pogonu in so me 
hitro opazili. V svojem prostem času sem se še vedno prijavljal na mednarodna tekmovanja, ker me je to preprosto zanimalo in ker sem se še 
vedno želel učiti in videti tudi druge baletne metropole, spoznati nove ljudi … Biti samo tukaj mi je bilo premalo, Stane Jurgec mi je tedaj stal 
ob strani, kar zelo cenim, ker je razumel mojo situacijo in kako pomembno je bilo to za moj razvoj kot plesalca in umetnika. Mogoče nisem 
imel priložnosti plesati v vseh največjih baletnih hišah …
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Kar pa je lahko prav tako posledica različnih naključij … Vendarle pa si v svoji karieri naštudiral tako rekoč celoten klasični repertoar …
Skoraj, ja. Edino žal mi je, da nisem imel več priložnosti plesati kakšno MacMillanovo koreografijo, ali pa mogoče tudi več Cranka, ampak vse 
se niti ne izide v življenju tako, kot si zamisliš.

Gotovo obstaja vsaj ena prelomnica v tvoji karieri, ko si začutil nek bistveni premik oziroma točko, ko si rečeš, da je pa zdaj to največ, kar 
lahko dosežem – verjetno tudi zato, ker je baletna poustvarjalnost neposredno odvisna od fizičnih naporov, ki imajo tudi svoje meje …
To se dogaja itak vsakodnevno. Vsak novi dan čutiš neko spremembo, bodisi rast ali padec. Ko se enkrat zadovoljiš z istim, to pomeni, da je 
konec in da si odplesal svoje. To začutiš kasneje, jaz sem denimo pri tridesetih začutil, da je to moj maksimum, kar lahko dosežem v fizičnem 
smislu, potem pa to dimenzijo rasti v fizičnem začneš iskati bolj v neki psihologiji oziroma v bolj poglobljenih interpretacijah vlog, ki so ti že 
nekako zlezle pod kožo, ampak jih s svojimi novimi izkušnjami in zrelostjo nadgradiš in oplemenitiš z višjo stopnjo suverenosti. Vselej lahko, 
sploh če gre za nov poskus interpretacije vloge, ki jo že poznaš in si jo že nekoč odplesal, najdeš neki nov izziv. Sicer pa je to povezano tudi z 
željo biti na odru – če te želje ni, potem si definitivno že zaključil z nastopanjem.

Si razmišljal morda že o tem, s čim bi se ukvarjal, če nenadoma več ne bi imel želje po nastopanju kot baletnik? Vem, da si tudi velik 
nogometni navdušenec … Bi se mogoče posvetil tej »najpomembnejši postranski zadevi na svetu«? 
Ne … Čeprav sem nekaj časa imel tudi idejo, da bi šel malo igrat za veterane, ki je bolj amaterski fuzbal, ampak bolj za svoje fizično zadovolj-
stvo kot karkoli drugega. Če pa pogledam čisto resno, kaj bom počel, ko bom nehal plesati, kar mogoče spet ni več tako časovno oddaljen 
trenutek, pa bi se želel najti v pedagoških vodah. Ne v koreografskih, ampak pedagoških, ker se kot koreograf enostavno ne vidim. Razmišljam 
tudi, da bi to pedagoško poslanstvo nadaljeval, seveda ko bo čas zrel za to, v okviru teatra, odvisno od tega, kakšna bo takrat vodstvena politi-
ka … Vsaj na ta način bi se želel boriti za mlajše generacije plesalcev in za njihove boljše pogoje, ne glede na moje nezadovoljstvo s splošnim 
stanjem slovenske baletne šole. V Mariboru imamo kljub temu zelo solidne rezultate, tudi na konservatoriju zelo napredujejo, kar mi je zelo 
všeč, ker na njih ne gledam kot na konkurenco, ampak kot na nujni del baletne evolucije. Zato je še toliko bolj pomembno, da bodo prihodnje 
generacije vedno boljše in da se ustvari neka trdna blagovna znamka slovenskega plesalca. Slovenska šola je zelo močna v latinskoameriških 
plesih, in to na svetovnem nivoju, v baletu pa še ne toliko. Prav tukaj se še da veliko iztržiti in narediti, sploh glede na zanimanje za balet, ki 
je glede na kapaciteto mesta Maribor ogromno. Ljudje se ne zanimajo samo za nogomet in prav to me veseli, da že obstaja baza ljudi – otrok 
in mladih, na katerih lahko gradimo to, upam da, svetlejšo prihodnost slovenskega baleta. Na neki način bi se tako z novimi generacijami 
spet ponovila zgodba o uspehu, ki se je zgodila v letih 1996 in 1997, ko se je balet v Mariboru začel naglo razvijati. Alenka Ribič, Edward Clug, 
Sergiu Moga, jaz in tudi drugi plesalci iz mariborskega baletnega ansambla smo bili ena taka generacija, ki je publiko navajala in tudi navadila 
na novo kvaliteto, predstave so se nenadoma začele polniti, ljudje so začeli govoriti o baletu in ga dojemati kot neko kulturno dobrino, kar je 
prešlo tudi v neko vrednoto. In prav to je tisto, kar bi temu mestu in naši publiki privoščil, da se še kdaj ponovi, mogoče še z večjim sijajem.

Verjetno bo del tega sijaja, ki ga lahko pričakujemo tudi v prihodnje, vsaj v kontekstu tvoje baletne šole, lahko publika občudovala tudi 
4. septembra, ko bodo ob tvojem dvajsetem jubileju umetniške poti v mariborskem Baletu nastopili tudi drugi znani baletni solisti? Kaj 
lahko pravzaprav pričakujemo, da se bo zgodilo, tudi po »dogodku«?
Osnovni namen gala baletnega večera, ki sem ga kot idejo negoval že več kot pet let, je predvsem narediti neki nov skok višje in ponuditi 
slovenski in predvsem domači mariborski publiki, ki si to nedvomno zasluži, neko višjo raven baletne kulture. Tudi sam sem neštetokrat že 
sodeloval pri takšnih projektih v tujini, od sosednjih držav, Rusije pa vse do Japonske, zato vem iz lastnih izkušenj, kakšni so pozitivni učinki 
takšnih dogodkov. Poleg tega, da se vidi še neka nova razlika v kakovosti plesalcev, ki so sami zase odlični solisti, je tu še moment novosti, ki 
jih tukajšnja publika in predvsem mlajše generacije še niso bili dovolj deležni. Nekaj dogodkov takšnega tipa smo v mariborskem gledališču 
sicer že videli v preteklih sezonah, toda kljub temu je še vedno nekaj dodatnih elementov, ki dajejo dogodku poseben pečat, kot denimo živa 
glasba orkestra in solista na klavirju, kar se pri takšnih dogodkih po navadi iz praktičnih razlogov raje nadomesti s posneto glasbo. Upam in 
želim si, da bi bilo pozitivnih odzivov publike čim več, da bi mladi ob ogledu dogodka dobili še dodatno motivacijo za svoje delo in da bi ta 
gala baletni večer postal svetel zgled za to, kaj vse lahko v našem gledališču ustvarimo. Ne nazadnje smo dolžni tudi sami sebi, da se občasno 
prepustimo čarom umetnosti in da izkusimo, s kakšno lahkoto nas ples v objemu glasbe pravzaprav navdihuje in osrečuje. 
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Na odru SNG Opera in balet Ljubljana je bil pred dobrim letom uprizorjen balet Don Kihot na glasbo Ludwiga Minkusa in v 
koreografiji Ireka Muhmedova po M. Petipaju in A. Gorskem, s svečanim namenom posvetitve 25 let umetniškega 
delovanja balerine SNG Opera in balet Ljubljana Regine Križaj, ki je tokrat zaplesala v vlogi Mercedes. 

Svoj solistični opus je balerina Regina Križaj začela leta 1994 z vlogo Dulcineje v baletu Don Kihot v koreografski postavitvi 
Dinka Bogdanića, ki je prav zanjo kreiral, za razliko od ustaljenih Dulcinej, tehnično zahtevno vlogo s številnimi pas de deuxi 
in variacijami z dodano umetniško noto nedosegljive večne ljubezni in domišljijske vizije Don Kihota. Leta 1996 je zaplesala v 
vlogi Kitty v baletu Ana Karenina, 1997 pa ji je Youri Vámos zaupal vlogo Swanilde v svoji verziji baleta Coppelia na Montmartru, ki 
je bil leta 1998 v njeni izvedbi skupaj s partnerjem Viktorjem Isajčevim ovekovečen na televizijskem posnetku. Leta 1999 je sledila 
interpretacija ene najčistejših vlog klasičnega baletnega repertoarja, Aurore v baletu Trnuljčica, ob njej pa še Dobre vile. Ob 
prehodu tisočletja jo je Georgette Tsinguirides, koreologinja znamenitega angleškega koreografa Johna Cranka, iz-
brala za vlogo Biance v baletu Ukročena trmoglavka, slovenski koreograf Henrik Neubauer pa za vlogo Carične v bal-
etu Ognjena ptica. Kmalu zatem je zaplesala še vlogo Partizanke v znamenitem baletu Zelena miza koreografa Kurta 
Joossa, ki velja za mejnik sodobnega baleta, in Myrtho, kraljico vil v klasični postavitvi baleta Giselle. Sledile so Marija 
Filipescu v Norem malarju koreografa Vlasta Dedoviča, Dobra vila v Pepelki in druge. 
Leta 2001 je poustvarila veliki vlogi železnega baletnega repertoarja, Odette in Odile, belega in črnega laboda v baletu Labodje  
jezero, ko je ob Princih Viktorju Isajčevu, Alexandru Zembrovskemu, Dejanu Srhoju in Jašu Otrinu zaplavala v lepote baletnih 
pas de deuxov. Že ob koncu istega leta ji je bila zaupana vloga Lise v premierni uprizoritvi baleta Navihanka koreografa Heinza 
Spoerlija na glasbo Luisa Herolda in Petra Hertela, naslednje leto pa vloga Clarinega duha v baletu Hrestač, Božična zgodba, 
koreografa Yourija Vámosa.
Leta 2002 je za svoj umetniški opus prejela strokovno nagrado Društva baletnih umetnikov Slovenije, nagrado Lidije 
Wisiakove za posebej prepoznavne dosežke na področju slovenske baletne umetnosti, poleg nje pa še Župančičevo 
nagrado. 
Leta 2005 je postala prvakinja ljubljanskega baleta, za vlogo v baletu Serenade koreografa Georgea Balanchina pa je prejela 

PETINDVAJSET SVEČK 
NA BALETNI TORTI REGINE KRIŽAJ
Ljubljanska prvakinja je praznovala s predstavo Don Kihot
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Ob prihodu Jaša Otrina na mesto umetniškega vodje ljubljanskega baleta je leta 2007 ponovno zaplesala v vlogi Dul-
cineje v novi Bogdanićevi postavitvi baleta Don Kihot, pa tudi v baletih Mozart vs. Schumann Uweja Scholza, Yin & Yang 
(She is missing ...), Tango za Rahmaninova – Rapsodija, Pod zvezdami (Čudoviti svet … je lahko) ter Labodje jezero po 
Prešernu, tokrat v vlogi Ane Jelovšek. 
V postavitvi baleta Bajadera v koprodukciji obeh slovenskih nacionalnih baletnih ansamblov je leta 2011 upodobila 
zahtevno vlogo Nikije. 
Ko je mesto umetniškega vodje prevzel znameniti plesalec Irek Mukhamedov, ji je zaupal Myrtho v sodobni postavit-
vi Giselle Davida Dawsona. Sledile so vloge v baletih Vidnonevidno (Miniature), Klasika in tango (Umirajoči labod), 
Stravinski (Otroci z roba resničnosti), Coppelia na Montmartru (Madam), Rajmonda – Grand pas Classique, Zlitje stoletij, 
Don Kihot (Mercedes) in Trnuljčica (Lilac, dobra vila). 
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Praznik slovenskega baleta 
SVEČANI BALETNI KONCERT 

Ob največji slovenski baletni manifestaciji, podelitvi strokovnih nagrad s področja baletnih umetnosti, SNG Opera in balet Ljubljana, 
SNG Maribor in Društvo baletnih umetnikov Slovenije, ob sodelovanju obeh domačih baletnih konservatorijev, na pobudo Društva baletnih 
umetnikov Slovenije od leta 2011 s skupnimi močmi vsako leto uprizorijo Svečani baletni koncert, ki mu lahko s ponosom rečemo tudi 
skupni vseslovenski baletni praznik. Predstava se odvija izmenično v Ljubljani in Mariboru. 
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2015 - V SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA

Baletni večer leta 2015 je nosil še posebej svečan pečat, saj je bil po dolgih letih prenove ljubljanske opere prvič 
uprizorjen na njenem odru. Med prenvo se je namreč večer odvijal na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma. 
Večer so ob profesionalnih baletnih plesalcih obeh nacionalnih baletnih ansamblov ter Mladega slovenskega baleta 
popestrile dijakinje I. in II. letnika srednje baletne šole mariborskega konservatorija z odlomki iz Chopiniane pod 
pedagoškim vodstvom Galine Čajke Kuhar, učenke 5. b razreda baletne šole ljubljanskega konservatorija pa z 
valčkom iz Raymonde v koreografiji Darje Sebastian. Članice Mladega slovenskega baleta, Metka Beguš, Lara Flegar, 
Alena Medič in Monika Zorko, so najprej zaplesale v ljubki koreografiji izpred dvajsetih let Valse fresco Mihajla 
Đurića, nato pa še v zanimivi skupni koreografiji Ob svojem času. Ljubljanski balet sta predstavila Tjaša Kmetec in 
Lukas Zuschlag s pas de deuxem iz Tristana in Izolde, solista mariborskega baleta Tetiana Svetlična in Yuya Omaki 
pa sta virtuozno odplesala Grand pas de deux Diane in Actéona. V program so se seveda vpletli še nagrajenci: obema 
nagrajenima plesalcema se je v duhoviti in brezčasni koreografiji žal pokojnega Vlasta Dedoviča Trije generali prid-
ružil še Mircea Golescu, Sytze Jan Luske je z Evgenijo Koškino odplesal izjemni pas de deuxu Leave me, Nina Noč 
pa je ob partnerju Yukiju Sekiju razveselila s svojo lahkotnostjo v pas de deuxu iz Trnuljčice. Zaključek večera je 
pripadel Rosani in Gregorju Lušteku ter njunemu enkratnemu Tangu. Slovenski balet je tako oplemeniten za še 
enega v nizu prireditev, ki jih DBUS, tokrat skupaj z baletom SNG Maribor, baletom SNG Opera in balet Ljubljana ter 
obema konservatorijema, neumorno organizira v zadnjih letih, s čemer želi vzpodbuditi mlade baletne umetnike, 
pa tudi njihove učitelje, da se dotaknejo delčka preteklosti in hkrati posežejo v prihodnost.
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DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE

Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) je edino društvo s področja profesionalne baletne umetnosti na 
Slovenskem, deluje kot društvo v javnem interesu in združuje že preko 300 članov, med katerimi je 30 % redno 
zaposlenih baletnih plesalcev. 
DBUS je bilo ustanovljeno kmalu po 2. svetovni vojni, tedaj še v okviru tedanje Jugoslavije in je odločujoče vplivalo 
na delo in življenje nadaljnjih generacij baletnih umetnikov. Med drugim je utemeljilo in izposlovalo sklep o 
priznanju benificirane delovne dobe baletnih plesalcev. V kasnejših letih je delovanje društva počasi zamiralo 
in bolj ali manj vegetiralo, dokler se leta 2000 ni dogodil preobrat in je DBUS ponovno oživljeno pričelo s polnim 
delovanjem, ki kulminira v sedanjem času, ko je DBUS postalo prepoznavni pravni subjekt naše družbe, enako-
vreden sogovornik organov vodenja in upravljanja in pomemben promotor baletne umetnosti, še posebej 
domače, slovenske.
Operativno vodstvo DBUS predstavlja 9-članski izvršni odbor, ki ga polovično sestavljajo predstavniki ljubljan-
ske in mariborske regije ter predsednik, ki je zaradi sedeža DBUS praviloma iz Ljubljane. Trenutno mesto pred-
sednika zaseda baletni umetnik Tomaž Rode, podpredsednik pa je solist baleta SNG Maribor, Matjaž Marin. 
Levji delež delovanja DBUS nosi izvršni odbor, pri čemer je najvišji odbor društva letni občni zbor članov, ki 
vsaka štiri leta izvede volitve v vse svoje organe. DBUS ima še nadzorni odbor, ki vsako leto pregleda finančno 
poslovanje, disciplinsko komisijo in komisijo za nagrade in priznanja.
Pred več leti je društvo, zavedajoč se neprijaznega položaja baletne umetnosti v našem kulturnem prostoru, 
pričelo z intenzivnejšim delovanjem, ki ga iz leta v leto širi. 
V skrbi za desetletja popolnoma zanemarjeno področje vzgoje mladih koreografskih moči smo pričeli z našimi 
vsakoletnimi gala večeri novih baletnih koreografij na slovensko glasbo. Leta 2003 smo tedanje glasilo Društvene
novice preimenovali v hipno prepoznavno revijo Balet, ga do danes oblikovno in vsebinsko močno izboljšali 
ter obogatili, naklado dvignili za 1000 %, plasiramo pa ga v vse pore naše družbe. 
V skladu s stoletno tradicijo baletne in z njo povezanega glasbenega ustvarjanja na Slovenskem smo se inten-
zivno pričeli povezovati z Društvom slovenskih skladateljev, Glasbeno mladino Slovenije, kulturnimi ustano-
vami in društvi ter posamezniki z baletnega, plesnega, glasbenega in drugih področij, predvsem pa z obema 
javnima zavodoma, v katerih delujeta slovenska profesionalna baletna ansambla, SNG Opera in balet Ljubljana 
in SNG Maribor. Izrednega pomena je tudi povezovanje s televizijskim medijem, konkretno z Uredništvom za 
resno glasbo in balet TVS, ki našo dostopnost najširšemu krogu zainteresiranih v Sloveniji in zamejstvu množi 
v deset-tisoče ... 
Z našimi tradicionalnimi baletnimi koncerti za odrasle in otroke ter učnimi urami po vsej Sloveniji oživljamo 
prakso informiranja in animiranja otrok v njihovem zgodnjem življenjskem obdobju o baletni umetnosti in 
tako povečujemo možnosti za njihov razvoj v smeri baletnih umetnikov, naših bodočih gledalcev ali samo 
ljubiteljev ... 
Vsako leto podeljujemo strokovne nagrade za življenjsko delo in za posebne dosežke na področju baletne 
umetnosti, poimenovane po baletni plesalki in pedagoginji Lydii Wisiakovi, vsako tretje leto pa strokovno 
nagrado Pie in Pina Mlakarja za izredne dosežke na področju baletne koreografije. Obe nagradi pomenita 
najvišje strokovno priznanje s področja baletne umetnosti pri nas. Predvsem v zadnjih letih je društvo močno 
razširilo ponudbo svojih programov. S premiero skrajšane verzije priljubljenega celovečernega baleta Navihanka 
leta 2010 je društvo pričelo odpirati nove in še zanimivejše razsežnosti, s katerimi poskuša najmlajšim in vsem, 
ki so mladi po srcu, še bolj približati baletno umetnost in jo narediti kar se da zanimivo.
Vsako leto po različnih slovenskih krajih postavimo na ogled več razstav o slovenskem baletu in osebnostih, ki 
so pomembno oblikovale razvoj in zgodovino slovenske baletne umetnosti.
Z vse številnejšimi mednarodnimi projekti, med katerimi so že uveljavljeni Mednarodni gala baletni koncert, 
ki združi vidne in uveljavljene plesalce iz celega sveta, Gaudeamus gala baletnim večerom, na katerem se pred-
stavijo najvidnejši diplomanti številnih evropskih baletnih šol in akademij, ob tem pa z našimi gostovanji v 
tujini in z gostovanji pomembnih tujih inštitucij, ki lahko pomembno vplivajo na razvoj baletne umetnosti 
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v tujini in z gostovanji pomembnih tujih inštitucij, ki lahko pomembno vplivajo na razvoj baletne umetnosti 
doma, vse bolj širimo vedenje o slovenski baletni umetnosti tudi izven naših meja.
Sprejemamo tudi izzive projektov, v katerih smo zaželeni, ki se pojavijo med letom in niso v naših letnih pro-
gramih.
Aktivni smo v naporih za izboljšanje položaja baletnih umetnikov, ki so zaradi specifike svojega dela včasih ne-
primerljivi z delavci v drugih poklicih, ki jih oblikovalci zakonov iz administrativnih krogov ne morejo poznati 
in zato ne razumeti.
Vedno smo na voljo tudi za informacije, pomoč, nasvete in priporočila našim članom in vsem zainteresiranim.
Leta 2014 je v okviru DBUS pričel delovati Mladi slovenski balet (v nadaljevanju MSB), in sicer kot projekt ESS, 
Karierne perspektive II. MSB zaposluje 8 mladih slovenskih baletnih plesalcev, ki zaradi zasedenosti delovnih 
mest v nacionalnih baletnih ansamblih niso mogli dobiti redne zaposlitve. MSB realizira lastne projekte, ob 
tem pa kontinuirano sodeluje v predstavah obeh slovenskih baletnih ansamblov.

Vsebinsko DBUS izvaja program v naslednjih sklopih:
a. Baletna in glasbeno-scenska produkcija
b. Organizacija glasbenih festivalov in koncertnih ciklov 
c. Mednarodno sodelovanje in promocija
d. Glasbeno založništvo
e. Naročila novih izvirnih slovenskih glasbenih del in koreografij
f. Podporni programi
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Celoten pregled izjemno bogatih in obsežnih aktivnosti DBUS je mogoče prebrati na spletnih straneh DBUS. 
Med najpomembnejše pa sodijo Svečani baletni koncerti s podelitvijo strokovnih nagrad Lydie Wisiakove ter 
Pia in Pine Mlakar, Večeri novih koreografij na slovensko glasbo, celovečerni balet Carmen in še mnogo drugih 
uspešnih koreografij v izvedbi MSB, že tradicionalni baletni koncerti na Tartinijevem trgu v Piranu, »Balet 
pod zvezdami«, in mnogo priložnostnih koncertov po Sloveniji. Mednarodne povezave pomenijo gostovanja v 
Budimpešti kot odraz uspešnega sodelovanja z Madžarsko plesno akademijo v Budimpešti, kakor tudi njihova 
v Sloveniji, nato že tradicionalni Gaudeamus gala koncerti in Mednarodni gala koncerti, tokrat dobrodelni 
mednarodni gala baletni večer za mednarodno fundacijo Dance Chance; oba večera sta bila izpeljana v SNG 
Maribor. 
Izjemno zahtevna je organizacija štirinajstdnevnega cikla Poletnega festivala Piran in mednarodnega baletnega 
seminarja DancS v Piranu. Poleg otvoritvenega koncerta z gosti se  po prvem tednu seminarja na odru pred-
stavijo udeleženci s programom, naučenim v piranskih dneh, prav tako tudi po drugem tednu ob zaključku 
ponovno zaplešejo v prekrasnem ambientu Tartinijevega trga. V sklopu Poletnega festivala Piran je avgusta 
2015 na povabilo DBUS s celovečerno predstavitvijo slovenskega ljudskega izročila zaplesalo več kot 60 plesalk 
in plesalcev Folklorne skupine Tine Rožanc in ob živi sprem-
ljavi izvedlo plese in narodne 
običaje iz večine slovenskih pokrajin. 
Baleti za otroke, Božična pravljica, pa 9. 
revija klasičnobaletnih šol in društev Repub-
like Slovenije predstavljajo pomemben del dejavnosti 
DBUS. Sodelovanje na nacionalnem izboru za evrovizij-
skega mladega plesalca je prav tako že ustaljena praksa dela 
DBUS. V skrbi za razvoj baletne umetnosti je DBUS februarja 
2015 v Mariboru organiziral Mednarodni simpozij o odkri-
vanju baletnih talentov, kjer so sodelovali profesorji iz različ-
nih evropskih baletnoizobraževalnih inštitucij: iz Slovenije 
(KGBL, KGBM, baletni oddelki glasbenih šol, zasebne baletne 
šole), Avstrije (Baletna akademija Dunajske državne opere), 
Madžarske (HDA), Slovaške, Rusije, Srbije, Nizozemske.
Za utrjevanje baletne prepoznavnosti so bili nekateri dogodki 
posneti, posnetki v režiji Vojka Vidmarja, ki jih je odkupila 
RTV Slovenija, pa tako najdejo pot do tudi širšega kro-
ga gledalcev. DBUS je izdal baletno revijo BALET, za 
leto 2014 pa koledar. Pomemben del so tudi razstave 
o baletu: leta 2015 so bile na Tartinijev trgu posvečene 
Pii in Pinu Mlakarju, leta 2013 
baletnemu kostumu in sloven-
skemu baletu; slednja je bila 
na ogled tudi v Lendavi.
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Mladi slovenski balet (MSB) je bil osnovan v sklopu programa Kariernih perspektiv II, delno sofinanciranega s strani  Evropske unije v sklopu ESS 
in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in se je izvajal v obdobju od 1.6.2014 do 31.12.2015. Sestavljali so ga talentirani mladi slovenski baletni 
plesalci, ki po zaključenem strokovnem baletnem šolanju zaradi popolnjenosti slovenskih baletnih ansamblov niso dobili zaposlitve, čeprav so po 
standardih strokovne kvalitete izpolnjevali enakovredno mero tehnične in umetniške kvalitete, kakršna se zahteva za sprejem v enega od slovenskih 
gledališč.

Predmet operacije po javnem razpisu je bilo sofinanciranje projektov »Nove karierne perspektive II«, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi 
usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in samozaposlenih mladih kot specifične družbene skupine, ki so jih izvajali up-
ravičenci, ki delujejo na področju kulture.
Namen operacije je bil spodbujanje zaposlovanja mladih na področju umetnosti, in sicer v primeru projekta Karierne perspektive II – Mladi slov-
enski balet ustvarjalcev na področju baleta. Namen operacije je bil ustanovitev ansambla mladih baletnih plesalcev.
Ciljna skupina operacije so bili talentirani mladi slovenski baletni plesalci, ki po zaključenem strokovnem baletnem šolanju zaradi popolnjenosti 
slovenskih baletnih ansamblov niso dobili zaposlitve, čeprav so po standardih strokovne kvalitete izpolnjevali enakovredno mero tehnične in umet-
niške kvalitete, kakršna se zahteva za sprejem v enega od slovenskih baletnih ansam-blov, ki delujejo v okviru SNG Opera in balet Ljubljana ali SNG 
Maribor. Baletne plesalke in plesalci, označeni kot ciljna skupina, na dan zaposlitve niso imeli druge zaposlitve in niso pre-segali 35 let starosti. 
Upravičenci operacije po razpisu so bile nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javni skladi 
oziroma javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo 
na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu. 
Ciljni upravičenec operacije je bilo v primeru projekta Karierne perspective II – Mladi slovenski balet Društvo baletnih umetnikov Slovenije, ki je 
za časa trajanja operacije zaposlovalo in usposabljalo do osem oseb iz prej navedene ciljne skupine.

BALET ZA LEBIČA (v počastitev leta Lojzeta Lebiča)

Glasba: Lojze Lebič
Koreografija: Gabriela Mede  
Število izvedb: 7 
Sodelujoči v izvedbi: Gabriela Mede, Alena Medič, Aleks Theo Šišernik, Uroš Škaper in Mateja Železnik.

Prvi projekt je bil posvečen letu slovenskega skladatelja Lojzeta Lebiča, koreografija pa je bila zaupana članica MSB, mladi Gabrieli Mede, ki je vpreteklosti 
s koreografskimi stvaritvami že opozorila nase, delo pa postavila v okviru svojih delovnih obveznosti. Balet za Lebiča je po plati koreografskega jezika 
sodobno-baletna plesna stvaritev, na repertoar pa je bila uvrščena tudi z namenom povezovanja ter tesnega medsebojnega sodelovanja in spoštovan-
ja zaposlenih plesalcev. 

Na sliki: Uroš Šlaper, Gabriela Mede, Alena Medič, Mateja Železnik, Aleks Theo Šišernik; foto: Erne Sebastian
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leva stran zgoraj: VALČEK

Glasba: Peter Ilič Čajkovski
Koreografija: Maruša Vidmar in Tomaž Rode po Mihajlu Đuriću (priredba za pare)
Število izvedb: 2
Sodelujoči v izvedbi: Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

Valček je bil prvi pristop na poti k izvedbam klasično baletnih del in je bolj neoklasične narave. Na repertoar je bil postavljen predvsem z namenom, 
da se ugotovi dejanska sposobnost plesalk in plesalcev v plesanju duetov, torej baletnega partnerstva med žensko in moškim. Poleg tega je Valček od 
plesalk in plesalcev zahteval določen nivo ravno pravšnje, ne preveč zahtevne umetniške interpretacije, in je tako ponudil še vpogled v dejansko začetno 
stopnjo umetniškega razvoja posameznikov, iz katere je izhajalo nadaljnje izobraževanje zaposlenih. Delo sta po originalni koreografiji za šest 
deklet koreografa Mihajla Đurića, za dekleta in fante priredila priznana slovenska baletna pedagoginja Maruša Vidmar in vodja MSB, Tomaž Rode. 

ZGODBE Z MARSA IN VENERE (v počastitev leta Cristopha W. Glucka)

Glasba: Cristoph Willibald Gluck
Koreografija: Claudia Sovre 
Število izvedb: 5
Sodelujoči v izvedbi: Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Mateja Železnik, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

S postavitvijo dela Zgodbe z Marsa in Venere so mladi plesalci prvič dobili vpogled v nastajanje novega koreografskega dela ter spoznali pomen 
medsebojnega sodelovanja koreografa in plesalcev. Za prvo tovrstno priliko je bilo izbrano delo, primerno po svoji zahtevnosti, ki od baletnih 
plesalk in plesalcev ni zahtevalo prekomernega napora. Zgodbe z Marsa in Venere so bile z ozirom na izbiro koreografa na repertoar MSB postavljene 
načrtno in z namenom postopnega strokovnega uvajanja v postavitev novih, še neobstoječih baletnih in plesnih del ter sodelovanja plesalk in 
plesalcev pri procesu nastajanja. Za koreografinjo je bila izbrana slovenska umetnica Claudia Sovre, ki je nase opozorila z odlično uvrstitvijo na 
Prvem Slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur, ki ga je DBUS organiziralo junija 2014. 

Foto: Nikolaj Bažika

Celostno zasnovan projekt Mladi slovenski balet je predstavljal delovanje mladih baletnih plesalcev iz ciljne skupine na povsem ekvivalenten način 
načinu dela profesionalnih baletnih ansamblov. Namenjen je bil mladim slovenskim baletnim plesalkam in baletnim plesalcem ne-posredno s 
stališča ciljev razpisa zagotoviti:

• večjo zaposlenost in zaposljivost na področju kulture, skladno s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017;
• socialno vključenosti in spodbujanje enakih možnosti nezaposlenih in samozaposlenih mladih ustvarjalcev do 35 let na področju umetnosti, 

spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc; 
• povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe;
• usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in samo-

zapososlenih mladih v kulturi.

Posredno je projekt usposabljal tudi tiste, ki so se programu pridružili kot gledalci ali uporabniki javnih izvedb oziroma kulturnih dobrin Mladega 
slovenskega baleta. 
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VEČER BALETNE KLASIKE
 
Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Gabriela 
Mede, Alena Medič, Anamaria Radanovič, Mateja 
Železnik, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

Število izvedb: 7
 

Večer baletne klasike je bil poimenovan projekt, v katerega so se tekom trajanja 
projekta vključevali različne znane variacije, pas de deuxi, pas de troisi in code v 
prvi fazi nadaljnjega razvoja mladih baletnih plesalk in plesalcev. Od teh se pri izvedbi 
projekta ni pričakovalo nadpovprečnih dosežkov, pač pa izključno strokovna 
korektnost izvedbe iz stilskega, tehničnega in umetniškega vidika. Z namenom delovne 
stimulacije zaposlenih na projektu so bila izbrana pretežno tista dela klasično baletnega 
repertoarja, ki so tudi samim baletnim plesalkam in plesalcem predstavljale osebni 
izziv in lastno željo po njihovi interpretaciji, ob tem pa so bili pri izbiri s strani baletnih 
strokovnjakov jasno vodeni in opozorjeni na njihove osebne plesne karakterje, 
primerne za interpretacijo posameznega baletnega dela. Ob naštetem Večer baletne 
klasike predstavlja tudi znanje zaposlenih baletnih plesalk in plesalcev, ki ga 
lahko predstavijo v okviru katerekoli avdicije za sprejem v profesionalne baletne 
ansamble doma ali v tujini.
Koreografske postavitve originalnih koreografij so bile zaupane različnim domačim 
in tujim baletnim strokovnjakom z namenom, da zaposleni pridobijo čim več različnih 
koristnih strokovnih informacij ter načinov dela z različnimi koreografi, ob tem pa 
tudi vpogled v različne klasično baletne šole: rusko, kubansko in italijansko. Tako so 
pri nastajanju sodelovali priznana slovenska baletna pedagoginja Maruša Vidmar, 
priznana mednarodno uveljavljena baletna umetnika, kubanka Arianne Lafita 
Gonzalves in italijan Vittorio Galloro, Tomaž Rode in Claudia Sovre.  

GUSAR - Pas de trois / pas de deux
Glasba: Riccardo Drigo
Koreografija po M. Petipaju: Maruša Vidmar in Tomaž Rode; 

DON KIHOT SUITE
Glasba: Ludwig Minkus
Koreografija po M. Petipaju: Arianne Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro 

HARLEKINADA Pas de deux
Glasba Cesare Pugni
Koreografija po M. Petipaju: Arianne Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro  

GRAND CODA 
Glasba: Cesare Pugni
Koreografija: Arianne Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro  

GUSAR – variacija Medore
Glasba: Riccardo Drigo
Koreografija po M. Petipaju: Claudia Sovre

DON KIHOT – variacija Mercedes
Glasba: Ludwig Minkus
Koreografija po M. Petipaju: Claudia Sovre

Projekt je zaposlene usposabljal na področjih različnih strokovnih vsebin kot so način dela in delovanja profesionalnih baletnih plesalcev, 
celovit vpogled v baletno in plesno umetnost, seznanitev z različnimi šolami klasičnega baleta, kontinuirano vzdrževanje in rast tehničnih in umet-
niških kompetenc s področij baletne umetnosti, razvijanje odrskih osebnosti, tehnična usposobljenost pri izvedbah del klasičnega, neoklasičnega in 
sodobnega baletnega in plesnega repertoarja, različne tehnične, umetniške in stilne interpretacije del klasičnega, neoklasičnega in sodobnega 
baletnega in plesnega repertoarja, postopno izobraževanje in uvajanje v tehnično in umetniško ter stilsko zahtevnejše zborovske in solistične vloge 
ter kontinuirano delovanje na tem področju, postopno prehajanje iz krajših del k daljšim – krepitev odrske in izvedbene koncentracije, različni 
pristopi k delu z različnimi koreografi, pedagogi in baletnimi mojstri, sistematična priprava in seznanitev z dodeljenimi vlogami in vsebinami 
celotnih del kot proces dela pred dejanskim pričetkom nastajanja projekta, vključevanje v sinhronizirano delo v baletnem zboru, gradacija razvoja 
posameznih solističnih vlog, spodbujanje samoiniciativnosti pri delu, aktivno vključevanje v proces nastajanja novih del, iskanje talentov na 
koreografskem področju, priprave na javne izvedbe, krepitev in pridobivanje odrskih izkušenj, priprave na opravljanje avdicij za pridobitev rednih 
zaposlitev itd.

Ciljno občinstvo javnih dogodkov v izvedbi zaposlenih na projektu je bilo stalno občinstvo baletnih predstav in predstav drugih plesnih zvrsti, 
občinstvo, ki se je z baletom seznanjalo prvič ali pa le redko zaide na katero od baletnih predstav (različni kraji po Sloveniji), otroci osnovnih šol 
vseh triad, dijaki srednjih šol ter občinstvo vseh starosti z ozirom na raznolikost projektov.

Pri izvajanju operacije je Društvo baletnih umetnikov Slovenije sledilo ciljem iz razpisa in odobrene prijave: 

• v skladu s prvim ciljem operacije so bile ustvarjene nove zaposlitvene možnosti za mlade iz ranljive družbene skupine (mladi baletni plesalci 
brez zaposlitve do 35 leta starosti); 

• v skladu z drugim ciljem operacije so bili mladi iz te skupine vključeni v redni delovni proces, skladen z vsesplošno veljavnimi standardi 
baletne umetnosti ter hkrati v dodatne aktivnosti različnih strokovnih izobraževanj, in sicer na podlagi pogodb o zaposlitvi. Delovni proces 
je potekal na način nudenja enakih možnosti vsem zaposlenih na projektu ter enakih možnosti kot jih imajo ostali ustvarjalci na področju 
baletne umetnosti, in sicer v mednarodnih razsežnostih;

• v skladu s tretjim ciljem operacije (spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti) so bili mladi iz ciljne skupine sistematično priprav-
ljeni in usposobljeni za iskanje novih zaposlitvenih možnosti (avdicije), in sicer preko projektov, ki so jim omogočali pridobitev znanj in 
tovrstno usposobljenost;

• v skladu s tretjim ciljem operacije (spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti) so zaposleni na projektu sodelovali v predstavah 
profesionalnih slovenskih baletnih ansamblov z namenom višanja možnosti pridobitve stalnih zaposlitev;
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• v skladu s tretjim ciljem operacije (spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti) so bili zaposleni na projektu stimulirani za iskanje  
novih zaposlitev;

• v skladu s tretjim ciljem operacije (višanje kompetenc) so zaposleni na projektu s sistematičnim zaporedjem tehnične in umetniške zahtevnosti 
projektov ter preko strokovnih usposabljanj in javnih izvedb znatno povišali svoje strokovne kompetence;

• v skladu s tretjim ciljem operacije (višanje kompetenc) so zaposleni na projektu z vključenostjo v predstave slovenskih nacionalnih baletnih  
ansamblov znatno povišali znanje in pridobili celovite izkušnje za takojšnjo vključitev v ansamble ter s tem povečali strokovne kompetence iz 
znanja delovanja v profesionalnem baletnem ansamblu; 

• v skladu s četrtim ciljem operacije (povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posamezni-
ka in družbe) so zaposleni izvedli 19 projektov, ki so jih uprizarjali po različnih slovenskih krajih ter s tem večali dostopnost kakovostnih       
kulturnih vsebin, dvigovali zavest o pomenu kulture in višali nivo poznavanja baletne in plesne umetnosti med prebivalstvom doma in v tujini;

• v skladu s četrtim ciljem operacije (usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko 
sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih mladih v kulturi) je bil program zasnovan tako, da je vsebinsko povezoval vsebine baletne vzgoje 
za najmlajše in mlade, baletne vsebine za nepoznavalce baletne umetnosti ter vsebine za zahtevno baletno publiko;

• v skladu s četrtim ciljem operacije (usposabljanje s prenosom znanj na mlade) je bil projekt zasnovan tako, da so zaposleni ves čas trajanja 
projekta pridobivali znanje in izkušnje iz naslova dela profesionalnega baletnega ansambla ter prejemali znanje in napotke od drugih profe-
sionalnih - doma in v tujini uveljavljenih ustvarjalcev s področja baletne umetnosti;

• skladno s četrtim ciljem operacije izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih 
mladih v kulturi) je projekt v 19 različnih projektih združeval vzgajanje novega občinstva za številne baletno-plesne izrazne možnosti baletne 
in plesne umetnosti in vzpostavljanje novih programov za zaposlovanje mladih brezposelnih umetnikov ter samozaposlenih v kulturi;  

• v skladu s prvim, drugim in tretjim ciljem operacije je projekt uspodobil tiste mlade iz ciljne skupine, ki so bili na projektu zaposleni in do 
zaključka projekta še niso dobili stalne zaposlitve v profesionalnem baletnem ansamblu za upravičeno pridobitev statusa samozaposlenega v 
kulturi, kjer bodo lahko z znanjem, ki so ga pridobili na projektu ter z ustvarjenimi kompetencami, skladnimi z visokimi vsesplošno veljavnimi 
standardi baletne umetnosti, korektno, profesionalno in strokovno opravlajl poklic baletnega plesalca kot samozaposleni v kulturi ter dobivali 
možnosti za delovanje.

BENEŠKI KARNEVAL

Glasba: Cesare Pugni
Koreografija po Mariusu Petipaju: Ariane Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro
Število izvedb: 1Sodelujoči v izvedbi: Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Mateja Železnik, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik, Uroš Škaper

Beneški karneval je klasično baletno delo, s katerim so na projektu zaposlene baletne plesalke in plesalci dobili vpogled v zahtevnejša klasično baletna 
dela, ki jih izvajajo tako solisti kot ansambel. Sinteza medsebojnega sodelovanja solistov in ansambla je v baletni umetnosti namreč sila pomembna, 
saj je razlika med izvajanjem samostojnih pas de deuxov, variacij, pas de troisov itd. in del v katerih sodluje številčen ansambel, očitna. Za to priložnost 
se je MSB povezal z udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran, ki so skupaj ustvarili in javno izvedli divertisman iz bale-
ta, v katerem se prepletajo štirje solistični pari, dekleta pa izvajajo nalogo baletnega zbora. Delo sta po originalni klasično baletni koreografiji mojstra 
Mariusa Petipaja priredila in postavila priznana mednarodna baletna umetnika, kubanka Arianne Lafita Gonzalves in italijan Vittorio Galloro, 
ki sta tudi sicer v istem času nastajanja projekta z baletnimi plesalkami in plesalci MSB vodila 14 dnevno strokovno usposabljanje iz interpretacije 
klasično baletnih del različnih interpretacijskih narav. 
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KOREOPLES - Spodbujanje ustvarjalnosti mladih 

MIND
Glasba: Davor Herceg
Koreografija in ples: Gabriela Mede, Uroš Škaper
Število izvedb: 2

GRAND DUO
Glasba: Aldo Kumar
Koreografija in ples: Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik
Število izvedb: 1

OB SVOJEM ČASU
Glasba: Milko Lazar
Koreografija in ples: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena 
Medič, Mateja Železnik / Monika Zorko
Število izvedb: 12

Koreoples je bil na repertoar MSB uvrščen z namenom 
spodbujanja koreografskih ustvarjalnosti zaposlenih, ki so 
posamezna dela sami koreografsko oblikovali in jih tudi 
izvajali. Nekateri so pri tem pokazali dejansko nadarjenost 
in celovitost koreografskega pristopa, upoštevajoč drama-
turgijo, korografski jezik in smiselnost dela – in prav to je bil 
namen Koreoplesa. 
Vsekakor so zaposleni dobili možnost lastne koreograf-
ske preizkušnje, ki je lahko posameznim plesalkam in 
plesalcem odpirala nove možnosti in kasneje poma-
gala v razmisleku o nadaljnji umetniški poti na po-
dročju profesionalne baletne kariere. Edini pogoj, ki 
so ga zaposleni morali upoštevati je bil izbor glasbe 
iz široke palete del slovenskih skladateljev, vsi osta-
li segmenti, ki jih je potrebno upoštevati pri nastanku 
novih baletnih in plesnih del, od stila do številčnosti 

Zgoraj: Mind: Gabriela Mede in Uroš Škaper
Foto: Erne Sebastian

Desno: Grand duo: Aleks Theo Šišernik in Filip Jurič
Foto: Erne Sebastian

Ob svojem času: Metka Beguš, Mateja Železnik, Lara Flegar in Alena Medič
Foto: Erne Sebastian
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LARGO

Glasba: Georg Friederich Haendel
Koreografija: Vlasto Dedovič
Postavitev koreografije: Maruša Vidmar 
Število izvedb: 9
Sodelujoči v izvedbi: Lara Flegar in Uroš Škaper.

Seznanjanje mladih baletnih plesalk in plesalcem s koreografsko 
zapuščino slovenskih koreografov preteklih generacij je 
neobhodno in nujno za njihovo poznavanje. Largo, enega 
največjih slovenskih koreografov, žal preminulega umetnika 
Vlasta Dedoviča sodi med najlepše domače baletne stvaritve. 
Koreografija od izvajalcev zahteva popolno poznavanje 
Dedovičevega stila, močno senzibilno intrpretacijo ter zahtevno 
prelivanje korakov, kot da bi bila celotna koreografija en sam 
baletni korak. 

Lara Flegar in Uroš Škaper; foto Erne Sebastian

PREVALJŠKA LEGENDA – celovečerni balet

Glasba: Lojze Lebič
Koreografija: Claudia Sovre 
Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Gabriela Mede, 
Alena Medič, Monika Zorko, Mateja Železnik, Aleks Theo 
Šišernik in Uroš Škaper.

Pobudo za projekt Prevaljška legenda je dalo Kulturno društvo 
Mohorjan iz Prevalj, z njo pa je želelo obeležiti leto velikana 
slovenske glasbe, Lojzeta Lebiča ter znano prevaljško zgodbo pisca 
Antona Sušnika prenesti v koreografski jezik. Tako je nastalo 
prvo celovečerno odrsko delo Mladega slovenskega baleta, v
katerem so sodelovali plesalci in Akademski pevski zbor 
Mohorjan. Prevaljška legenda je tako po večletnih neuspešnih 
poizkusih postavitve, v letu 2014 končno zaživela na odru. 
Prepletanje številnih vlog karakterno močno različnih se 
karakterjev, od baletnih plesalk in plesalcev ni zahtevalo 
zgolj korektne izvedbe plesnega dela koreografije ampak tudi 
zahtevano in natančno izdelano umetniško interpretacijo, 
ki je zagotovo predstavljala nov mejnik v njihovem strokovnem 
razvoju. Koreografijo je oblikovala Claudija Sovre, s katero so 
na projektu zaposlene baletne plesalke in plesalci v preteklosti že 
imeli medsebojne delovne izkušnje. Koreografski jezik v 
Prevaljški legendi je neoklasične narave, s katerim je 
koreografinji ob prepletanju plesalcev s pevskim zborom uspelo 
ustvariti močno dramsko zgodbo, ki je na premieri doživela 
pravi triumf.

Na podlagi navedenih ciljev je projekt omogočil oziroma povečal možnosti zaposlitve ali samozaposlitve mladih v deficitarnem poklicu na 
področju baletne umetnosti.
 
Učinki so bili tako: 

a) kratkoročni: z ustvarjanjem novih delovnih mest, usposabljanjem, prenosom znanja, pridobivanjem izkušenj;

b)  dolgoročni: z dvigom trajnejših zaposlitvenih in samozaposlitvenih možnosti zaradi pridobljenih izkušen, znanjaj, kompetenc in referenc, tako 
za redno zaposlene kot tudi za pogodbeno angažirane, večja dostopnost kulturnih dobrin, razvoj občinstev in s tem večje zanimanje za baletno in 
plesno umetnost v širšem geografskem področju.

V času delovanja MSB so bile izvedene tri avdicije, v ansamblu pa je plesalo dvanajst plesalk in plesalcev iz različnih koncev Slovenije pod vodstvom 
Tomaža Rodeta in Claudie Sovre: Metka Beguš, Lara Flegar, Filip Jurič, Tomaž Golub, Gabriela Mede, Alena Medič, Petra Pibernik, Anamaria 
Radanovič, Uroš Škaper, Aleks Theo Šišernik, Monika Zorko in Mateja Železnik. 
Plesalke in plesalci so se strokovno izpopolnjevali v delu z naslednjimi  profesorji: Monika Barna, John Bliekendaal, Antonio Camizo Salcedo, 
Vittrio Galloro, Viktor Isajčev, Tijuana Križman Hudernik, Arianne Lafita Gonzalvez, Tomaž Rode, Claudia Sovre, Győrgy Szakály, Evelyn Téri, 
Maruša Vidmar, Gaj Žmavc.
Mladi slovenski balet je v času od junija 2014 do decembra 2015 realiziral devetnajst projektov različnih koreografskih stilov, izvedel je bilo 188 
javnih uprizoritev predstav, od tega 76 uprizoritev lastnih projektov, 29 uprizoritev v koprodukciji z baletom SNG Opera in balet Ljubljana ter 
83 javnih uprizoritev s profesionalnim baletnim ansamblom v okviru projekta Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega 
ansambla: 54 z baletnim ansamblom SNG Opera in balet Ljubljana in 29 z Baletom SNG Maribor.
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ŠTIRI ZADNJE PESMI

Glasba: Richard Strauss
Koreografija: Gaj Žmavc 

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Petra Pibernik, Monika Zorko, 
Mateja Železnik, Tomaž Golub, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper. 

Štiri zadnje pesmi so bile uvrščene na repertoar MSB z razlogom proslavitve leta skladatelja Richarda Straussa. Izvedba je pomenila prvi projekt 
MSB, ki je v primeru koreografskega jezika povsem sodobno obarvan. Baletne plesalke in plesalci so tako pristopili k delu z enim najbolj talentiranih 
mladih 
slovenskih koreografov Gajem Žmavcem, ki ga odlikuje lasten in svojevrsten koreografski jezik, stilno usmerjenim v sodobni balet  ter pridobili neprecenljive izkušnje. Delo Štiri zadnje pesmi je zahtevno tako 
s tehničnega vidika, pri katerem se prepletajo šte-
vilni skupinski plesi, dueti in soli, ki za plesne 
elemente uporabljajo plesalkam in plesalcem 
do sedaj še nepoznane oblike, prav tako pa je 
tudi zahtevno z vidika umetniške interpretaci-
je, ki od vsakega posameznika zahteva globoko 
dramatično interpretacijo vloge, ki jo lahko poud-
ablja le z vliko 
mero zahtevane odrske prezence. 

Aleks Theo Šišernik, Monika Zorko, 
Gabriela Mede, Alena Medič, Lara Flegar;
foto: Tiberiu Marta

Balet za Lebiča v koreografiji članice MSB Gabriele Mede, Valček P.I.Čajkovskega, ki sta ga po originalni koreografiji Mihajla Đurića za šest deklet, 
za dekleta in fante priredila priznana slovenska baletna pedagoginja Maruša Vidmar in vodja MSB Tomaž Rode, kasneje pa oživila še originalno 
verzijo. Beneški karneval sta po Mariusu Petipaju postavila Arianne Lafita Gonzalvez in Vittorio Galloro in vključila še udeležence Dancs Piran. 
Claudia Sovre je na glasbo Ch.W.Glucka postavila Zgodbe z Marsa in Venere. Izpeljali so tudi dva Večera baletne klasike, kjer so pas de deuxje, code, 
variacije ob strokovnem vodenju različnih pofesorjev prikazali vsi člani MSB. Kot spodbujanje ustvarjalnosti mladih so tako posamezni plesalci kot 
skupina ustva-rili Koreoples, Grand duo, Ob svojem času. Prevaljško legendo kot celovečerni balet je na glasbo L. Lebiča pripravila Claudia Sovre. 
V koprodukciji z SNG Opera in balet Ljubljana sta zaživeli Božična zgodba-Hrestač in Pastir operno-plesna predstava. Koreograf Gaj Žmavc je 
postavil Štiri zadnje pesmi na glasbo R. Straussa. Händlov Largo je po originalni koreografiji Vlasta Dedovića oplemenitila Maruša Vidmar, nato pa 
sta zaživela še celovečerni balet Carmen v postavitvi To-maža Rodeta in otroški balet Ratatouille, ki ga je na Rossinijevo glasbo prispevala Tijuana 
Križman Hudernik.  
Mladi slovenski balet se je z bogatim programom predstavil tudi v sklopu dogodkov DANCS-PIRAN 2015. Kar dvakrat s Carmen v koreografiji 
Tomaža Rodeta in ob sodelovanju flamenko plesne skupine Cora viento, nato z novo koreografijo Tijuane Križman Hudernik baleta za otroke 
Ratatouille, ponovil še Štiri zadnje pesmi R. Straussa, v koreografiji Gaja Žmavca, za nameček pa je prof.Evelyn Téri prav zanje priredila svojo 
koreografijo Let’s joke na Haydnovo glasbo. Poslastica pa sta bili Lutki, ki sta ju madžarska profesorja Győrgy Szakály in Monika Barna pripravila 
za zaključek festivala s plesalcema MSB Aleno Medič in Tomažem Golubom. 
Praznični čas je prinesel še sodelovanje z Glasbeno šolo Kamnik in učiteljico Ano Trojnar v Božični zgodbi – Hrestač baletni  princ.
MSB je v sklopu uvajanja v profesionalni baletni ansambel sodeloval v mnogih predstavah SNG Opera in Balet Ljubljana in SNG Maribor.
Mlademu slovenskemu baletu je pripadla čast, da s predstavami poseže v mednarodni prostor, saj je ravno v času praznovanja mednarodnega 
dneva plesa, aprila 2015 gostoval v Budimpešti, prav s koreografijami s podelitve baletnih nagrad. Sodelovanje Madžarske baletne akademije iz 
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VALSE FRESCO (originalna verzija)

Glasba: Peter Ilič Čajkovski
Koreografija: Mikajlo Đurić
Postavitev koreografije: Maruša Vidmar 
Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, 
Alena Medič, Monika Zorko.

Valse fresco je baletno delo, ki je tokrat v originalni koreografiji Mihajla Đurića 
nadaljevalo pot k ciljem, ki so bili zastavljeni v projektu št. 2. in je bilo zato prikazano 
v vsej svoji zahtevnosti precej bolj umetniško dozorelih baletnih plesalk kot so ti bile 
pred letom dni. Če so baletne plesalke in plesalci v Štirih zadnjih pesmih dokazali v letu 
dni pridobljen viden napredek v poudabljanju del sodobnega koreografskega jezika, 
pa so pri Valse fresco enako dokazali v primeru poudabljanja klasično baletnega 
jezika. Postavitev originalne koreografije je bila zaupana Maruši Vidmar, ki je pred 
leti pri nastajanju dela s koreografom tudi dejansko sodelovala in zato poznala vse 
njegove zahteve in napotke za popolno izvedbo.

Budimpešte in DBUS postaja tradicionalno, saj so mladi madžarski baletni plesalci vrnili obisk konec maja v Lendavi in Portorožu, profesorji omen-
jene akademije pa so poučevali na poletnem plesnem seminarju avgusta v Piranu.
Mladi slovenski plesalci pa so z raznolikim programom prebudili jesensko sonce v Istri in pričarali delček baletnega življenja v okolje, kjer takih 
predstav občinstvo ni vajeno spremljati.
Na povabilo Slovenskega kulturnega društva Oljka s predsednico go. Miriam Pran je DBUS z Mladim slovenskim baletom popestril svečane večere, 
ki jih je dotlej obeleževalo zborovsko petje. V oktobrskih dneh je šest slovenskih kulturnih društev iz Istre povezalo Umag, Poreč, Buzet in Pulo v 
kulturno transverzalo. Prav blizu Poreča  že nekaj let pogosto domuje nekdanji solist ljubljanskega baletnega ansambla Miodrag Basailović. Zasluge 
za povabilo in izjemno odmeven večer gredo prav njemu in njegovi soprogi Viktoriji, saj sta se oba res s srcem podala v novo nalogo. Pod budnim 
očesom Claudie Sovre so plesalci oživili odlomke iz klasičnega repertoarja MSB: ognjevito Carmen, nežno Mikaelo, Valse fresco, prelestni lutki, 
Plavo ptico, variacijo Medore in sodobnejše 4 zadnje pesmi, lastno koreografij deklet, program so dopolnili z dvema sodobnima točkama dijakinj 
KGBL. Večer pa so zaključili z vedro koreografijo prof. Evelyn Téri, postavljeno prav zanje na piranskem poletnem festivalu Let’s joke. V čarobnem 
prostoru, nekoč cerkvi, je bilo premalo sedežev za vse obiskovalce in želja, da to prvo sodelovanje ne bo zadnje, ostaja zaveza tako istrskih društev 
kot DBUS in Mija Basailovića. 
Baletu ostaneš zavezan za vedno, je bila njegova misel ob slovesu…

Pri realizaciji projektov MSB je skupina strokovnjakov, imenovana s strani vodje MSB, Tomaža Rodeta stalno spremljala in vrednotila delo zapos-
lenih plesalcev, tako da so stil in zahtevnost projektov, ki so sledili eden za drugim, stalno podrejali potrebam po napredku v njihovem znanju in 
usposobljenosti ter pridobivanju novih znanj iz naslova strokovnih kompetenc. Zaposleni plesalci so tako močno izboljšali kvaliteto klasičnobaletne 
tehnike, neoklasične baletne tehnike ter sodobno plesnih zvrsti. Veliko pozornost so ves čas projekta namenili boljši tehnični in umetniški usposob-
ljenosti, interpretaciji solističnih in zborovskih vlog, razvoju odrske presence in osebnosti posameznika, usposobljenosti v interpretaciji različnih 
plesnih tehnik od klasično-baletne do sodobne ter dvigu strokovne kondicije v vseh razsežnostih.

Na sliki: Monika Zorko, Metka 
Beguš,Lara Flegar in Alena Medič;
foto: Csaba Mészáros
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BOŽIČNA ZGODBA – HRESTAČ 
(v koprodukciji z SNG Opera in balet Ljubljana)

Glasba: Peter Ilič Čajkovski / Koreografija: Youri Vamosh 

Sodelujoči v izvedbi: 
Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Monika Zorko, Mateja 
Železnik, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

K uprizoritvi Hrestača – Božične zgodbe madžarskega koreografa 
in režiserja Yourija Vámosa je DBUS v okviru projekta Karierne 
perspective II – Mladi slovenski balet pristopilo z razlogom, da je 
SNG Opera in balet ravno v času, ko je imel MSB načrtovano delo na 
novem projektu z naslovom Božična pravljica, nujno potreboval 
baletne plesalke in plesalce za realizacijo lastnega projekta. Z 
ozirom, da je MSB kontiruinao sodeloval z SNG Opera in balet 
Ljubljana pri realizaciji Projekta št. 19: Seznanjanje z delom in 
uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla, je bil z vod-
stvom SNG Opera in balet Ljubljana sprejet dogovor, da se 
sodelovanje MSB v predstavi Hrestač – Božična zgodba zaradi 
njegove zahtevnosti in obsega sodelovanja baletnih plesalk in 
plesalcev MSB označi kot koprodukcijski projekt med SNG 
Opero in baletom Ljubljana ter DBUS v okviru projekta Ka-
rierne perspective II – Mladi slovenski balet. V predstavi je 
večina baletnih plesalk in plesalcev MSB sodelovala v vidnejših 
vlogah, balerini Aleni Medič pa je bila zaupana celo povsem 
solistična vloga Klare, ki jo označuje zahtevna solistična vari-
acija. Hrestač – Božična zgodba je baletna predstava, ki s svojo 
pričara decembrsko praznično vzdušje. Eno najlepših baletnih 
pravljic, ki jo je libretist Marius Petipa zasnoval po Dumasovi 
adaptaciji Hoffmannove pravljice Hrestač in mišji kralj, je ko-
reograf Youri Vamosh nadgradil z znano brezčasno Božično 
zgodbo Charlesa Dickensa. Velika baletna uspešnica SNG Opere 
in baleta Ljubljana je uprizoritev z globokim sporočilom, da 
človeka lahko osrečita tudi prijaznost in sočutje do drugih ljudi. 

VEČER BALETNE KLASIKE II

PLAVA PTICA, 
pas de deux Princese Florine in Plave ptice 
iz baleta Trnuljčica
Glasba: Peter Ilič Čajkovski
Koreografija: Marius Petipa
Postavitev koreografije: Tomaž Rode
Sodelujoči v izvedbi: Alena Medič in Tomaž 
Golub. 

LABODJE JEZERO, 
pas de deux Odete in Princa Siegfrida
Glasba: Peter Ilič Čajkovski
Koreografija: Lew Ivanov
Postavitev koreografije: Viktor Isaičev
Sodelujoči v zasedbi: Lara Flegar in Uroš 
Škaper. 

LABODJE JEZERO, 
pas de deux Odille in Princa Siegfrida
Glasba: Peter Ilič Čajkovski
Koreografija: Marius Petipa
Postavitev koreografije: Viktor Isaičev
Sodelujoči v zasedbi: Mateja Železnik in Uroš 
Škaper. 

Plava ptica iz baleta Trnuljčica sodi med zahtevnejše pas de deuxe klasičnega baletnega repertoarja. Ne toliko zaradi tehnike same, pač pa zato ker njegova 
popolna interpretacija zahteva zrela plesalca. Z ozirom, da je MSB potreboval na svojem repertoarju tudi znana dela skromnejše zasedbe, je bila Plava ptica 
optimalna izbira, s katero je MSB lahko sodeloval na različnih prireditvah in baletnih koncertih. Plesanje plave ptive je bilo zaupano tehnično usposobljenima 
plesalcema MSB, Aleni Medič in Tomažu Golubu, koreografijo zanju pa je po originalni koreografiji Mariusa Petipaja prenesel vodja MSB, Tomaž 
Rode. 
Oba pas de deuxa iz najbolj znanega klasičnega baleta Labodje jezero predstavljata eno najtežjih preizkušenj za baletne plesalce. Tehnično zahtevnost 
še povečuje sila zahteven in zahtevan stil interpretacije tako enega kot drugega pas de deuxa. Študiju obeh pas de deuxov, tako Belega laboda ali Odette 
in Princa kot Črnega laboda ali Odile in Princa smo posvetili veliko časa, javno pa ju nismo želeli predstaviti vse dotlej, dokler plesalci niso pokazali 
strokovne pripravljenosti, ki se je od njih zahtevala. Žal je tik pred prvo izvedbo zbolel plesalec MSB, Uroš Škaper in k sodelovanjuu sta prijazno 
priskočila prvak Baleta SNG Maribor, Anton Bogov, ki je z balerino Laro Flegar odplesal pas de deux Belega laboda in Yujin Muraishi, 
član baleta SNG Opera in balet Ljubljana, ki je z balerino Matejo Železnik odplesal pas de deux Črnega laboda. Oba pas de deuxa je s plesalci 
MSB pripravljal baletni mojster baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Viktor Isajčev.

Alena Medič in Tomaž Golub
Foto: Erne Sebastian
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CARMEN, balet v dveh dejanjih

Glasba: Georges Bizet
Koreografija Tomaž Rode 
Koreografija flamenko plesov: Ana Pandur / plesalke Flamenko plesne skupine CoraViento
Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Petra Pibernik, Anamaria Radanovič, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž Golub 
in Uroš Škaper. 
Predstava je nastala v koprodukciji z DBUS, Flamenko pšlesno skupino CoraViento in Plesnim društvom Flamenko.

Po letu dni delovanja Mladega slovenskega baleta je bilo nujno potrebno narediti korak naprej in na projektu zaposlenim plesalcem nuditi nov izziv, 
tokrat z zahtevnim preizkusom poudabljanja celovečernega baleta v dveh dejanjih. Carmen je bila zasnovana povsem načrtno, in sicer ne kot predstava 
zaradi predstave same, pač pa kot predstava zaradi vsakega posameznega plesalca MSB, z upoštevanjem tistega kar na svoji umetniški poti najbolj 
potrebuje in ga kot posameznika uvršča v določeno karakterno skupino. V predstavi so zajete številne različne emocije, gradacije posameznih vlog, 
karakterno in emocionalno povsem različni plesi: variacije, pas de deuxi, borbe, skupinski plesi itd., iz katerih so plesalke in plesalci lahko prejeli nujna 
dodatna znanja, predvsem pa pridobili dragocene izkušnje v poustvarjanju zahtevnih solističnih vlog. Koreograf predstave je vodja MSB Tomaž Rode, 
ki je Carmen uvrstil na repertoar Mladega slovenskega baleta izključno z namenom ponuditi zaposlenim baletnim plesalkam in plesalcem dodatno 
strokovno znanje in stimulacijo za njihovo nadaljno umetniško potovanje. Carmen v koprodukciji MSB in DBUS je ponujala kar tri različne zasedbe. 

PASTIR 
v sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana 

Glasba: Peter Šavli
Koreografija: Tanja Pavlič
Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Alena Medič, 
Mateja Železnik in Uroš Škaper.

Pastir je operno-baletna predstava tekočega reper-
toarja SNG Opera in balet Ljubljana, v kateri nas-
topajo operni pevci in baletni plesalci. Z ozirom, 
da so plesalci MSB zasedli prav vse baletne like v 
enourni predstavi, ki so povrhu še solistične narave, 
jo lahko štejemo kot še en projekt v okviru projekta 
Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet. 
K odločitvi za sodelovanju v projektu je botrovalo 
dejstvo, da mladim baletnim plesalcem preizkušnja
v upodabljanju vlog komične narave ter nastopanje 
pred mladim občinstvom pomeni pridobitev 
dodatnih izkušenj na njihovi razvojni poti, poleg tega 
pa jim je bila dana redka priložnost predstavitve v 
solističnih vlogah v okviru javnega zavoda SNG 
Opera in balet Ljubljana. 
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Alena Medič, Uroš Škaper, Mateja Železnik in Metka Beguš v Pastirju 
Foto: Darja Štravs Tisu

Mladi slovenski balet in flasmenko skupina Cora Viento v Carmen



RATATOUILLE
balet za otroke

Glasba: Giacchino Rossini
Koreografija: Tijuana Križman Hudernik
Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, 
Alena Medič, Petra Pibernik, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž Golub in Uroš Škaper. 

Ratatouille je zgodba o nepričakovanem prijateljstvu, pogumu, drznosti, iznajdljivosti in veri vase. Zgodba o tem, da mora vsak najti svojo 
pot, ne glede na to, kaj mu pridigajo drugi. Zgodba o tem, da moraš vedno in povsod ostati zvest samemu sebi.
Mladi slovenski balet se je s svojim 18 projektom lotil baleta, namenjenega najmlajšim otrokom. Velik uspeh, ki ga je doživel, je pričal o prepričlji-
vosti koreografije, ki jo je oblikovala Tijuana Križman Hudernik.
Podgana Remy je velik gurman, zato že od nekdaj sanja, da bi postal svetovno priznan kuhar. Splet okoliščin ga nekega dne zares pripelje 
do prestižne restavracije v Parizu, kjer spozna mladeniča Linguinija. Ta je zadolžen le za pomivanje posode, a s pomočjo Remyjevih kulinaričnih 
mojstrovin kmalu postane mojster kuhanja, kar pa gre v nos zlobnemu šefu. Dodatno težavo predstavlja tudi vzvišeni kuharski kritik Anton.

BOŽIČNA PRAVLJICA
Balet v dveh dejanjih v sodelovanju MSB z DBUS in Glasbeno šolo Kamnik

Glasba: Peter Ilič Čajkovski
Koreografija: Tomaž Rode, Claudia Sovre, Ana Trojnar, Marius Petipa
Scena in kostumi: Claudia Sovre, Tomaž Rode 
Sodelujoči v izvedbi - MSB: Alena Medič, Mateja Železnik, Lara Flegar, Monika Zorko, Petra Pibernik, 
Sodelujoči v izvedbi - DBUS: Anton Bogov, Yujin Muraishi, Pia Lana Vilar, Ivan Greguš, Tomaž Čibej, Patricija Crnkovič, Neža Rus, Eliana Donada 

Sinteza sodelovanja mladih, še neizkušenih baletnih plesalk in plesalcem z izkušenimi baletnimi umetniki je sila pomembna za pridobivanje izkušenj. 
Božični večer in popotovanje po čarobni deželi baleta je klasično baletna predstava v dveh dejanjih in je prirejena zgodba znanega Hrestača, v kateri 
le ta ne tre orehov ampak se iz lutke baletnega plesalca spremeni v pravega baletnega princa.
Družina praznuje predbožični večer. Deklica Klara obiskuje baletno šolo in s svojo predstavo, ki jo je družini pripravila ob praznovanju predbožičnega 
večera, za balet navdušuje ostale otroke. Vsi so navdušeni, razen njenega brata Frica, ki ji ukrade in skrije njene baletne copatke. Klaro potolaži stric 
Droselmayer, tako da ji podari lutko Božičnega princa, s katerim lahko pleše v paru. Praznovanje večera se zaključi in vsi gredo na spanje. Klara 
sanja kako se baletne plesalke in plesalci borijo z mišmi, ki želijo preprečiti uprizoritev baletne predstave. Ko poglavar miši, ki je sam Fric baletno 
predstavo že skoraj onemogoči, se pojavi stric Droselmayer, ki Klari podari zlate baletne copate, s katerimi onemogoči mišjega poglavarja. Lutka 
Božičnega princa se v zahvalo spremeni v baletnega princa, ki Klaro in ostale otroke popelje v čarobno deželo baleta, kjer si otroci lahko ogledajo 
Belega in Črnega laboda, Kitajske in Ruske plesalke ter učence baletne šole. Na koncu Princ Klaro povabi, da za plesalke z njim zapleše veliki Pas 
de deux.   Bliža se jutro in Klarinih sanj je konec. Prebudi se v zasneženo božično jutro. Pod vtisom svojih sanj za vselej obljubi baletu zvestobo.
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Levo: Alena Medič, Mateja Železnik in Tomaž Golub
Zgoraj: Alena Medič, Petra Pibernik, Mateja Železnik, Monika Zorko,
Uroš Škaper, Metka Beguš, Lara Flegar in Tomaž Golub 

Mladi slovenski balet in plesalke ter plesalci DBUS v Božičnem večeru



LET`S HAVE A JOKE! 

Glasba: Joseph Haydn
Koreografija: Evelyn Teri
Število izvedb: 3
Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Petra Pibernik, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž Golub in Uroš Škaper. 

Balet z naslovom Let’s have a joke! Je koreografirala mednarodno uveljavljena baletna umetnica, ki je med drugim v letu 2015 koreografirala tudi za 
znameniti Operni bal v Dunajski državni operi, Evelyn Teri. Za celotni ansambel Mladega slovenskega baleta je postavila zanimivo in hudomušno 
koreografijo, ki jo oblikuje za plesalke in plesalce povsem nov, pa hkrati svojevrsten in prepozna-ven koreografski jezik. Pri delu s Terijevo so ple-
salci MSB “pogledali” v nove strokovne in profe-sionalne razsežnosti, ki jih je podajala strokovnjakinja, ki je v mednarodnem polju baletne umet-
nos-ti še posebej poznana kot mojster dela z mladimi baletnimi plesalkami in plesalci. Med drugim je Terijeva kontinuirano delovala tudi z Mladim 
ansamblom Dunajskega državnega baleta. 

MUNECOS – LUTKI

Glasba: Rembert Egües
Koreografija: po Albertu Méndezu: 
Monika Barna in Gyorgy Szakaly
Število izvedb: 3
Sodelujoči v izvedbi: Alena Medič in Tomaž Golub. 

Munecos ali lutki je pas de deux kot predstava sama zase. 
Pri nas delo še nikoli prej ni bilo izvedeno, kot vodilo 
za njegovo uvrstitev na repertoar MSB pa je bila visoka 
stopnja zahtevnosti izvedbe ter njegova interpretacija, ki 
občasno poseže po pravih akrobatskih likih. Z Munecos 
so plesalci MSB pridobili še nova znanja v izvajanju 
odrskih »vragolij«, ki pa same po sebi za interpreta še 
zdaleč niso nič drugega kot popolna koncentracija 
v izvedbi, ki zahteva izkušenega plesalca. Ob začetku 
projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet 
je bila izvedba tako zahtevnega dela povsem 
nemogoča, njegova kasnejša uvrstitev na repertoar 
MSB pa samo dokazuje izredne dosežke posameznih 
baletnih plesalk in plesalcev, zaposlenih na projektu. 
V okviru Mednarodnega poletnega in baletnega 
seminarja Dancs-Piran 2015 so plesalci MSB v okviru 
dodatnega strokovnega usposabljanja sodelovali na 
klasično baletnih delavnicah Monike Barne in 
Gyorgya Szakalyja, kjer so se usposobili za izvajanje 
pas de deuxa Munecos.

Na sliki Alena Medič in Tomaž Golub
Foto Erne Sebastian 
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Alena Medič in Tomaž Golub 

Alena Medič, Monika Zorko, Metka Beguš, Petra Pibernik, Mateja Železnik in Lara Flegar 
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Alena Medič in Tomaž Golub v Carmen



Premiera

LABODJE JEZERO 
BALETA SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA
Daliborka Podboj na Paradiplesa

Z Labodjim jezerom zaživel in zažarel plesni duh ljubljanskega baleta
Koreografinja Lynne Charles je bila prava izbira Sanje Neškovič Peršin; nov baletni duh, barvitost in nivo izvedbe navdušili gledalce

Balet Labodje jezero je uglasbil veliki skladatelj Peter Iljič Čajkovski, balet pa zaslovel ob koreografski prenovi leta 1895 prvotne postavitve (1876), 
prenovila sta ga oziroma na novo postavila v sodelovanju s skladateljem kultna koreografa Marius Petipa in njegov učenec Lev Ivanov. Po praiz-
vedbi baleta, ki letos obhaja 120 let, je to klasično delo postalo kanon baletne umetnosti, ki vlada baletnim odrom, in ni ne baletne publike ne 
koreografov, prav tako ne baletnih skupin in ne plesalcev, ki ne bi hrepeneli po tem baletu. 

Baletni koreografi so se skušali čim bolj držati prvotne klasične inačice, težko pa je reči, koliko jim je to uspevalo in jim še danes uspeva, ko se 
koreografija izročilno prenaša iz roda v rod. Balet Labodje jezero je izrisana pravljica v slikovitih plesnih formah klasičnega baleta in je istočasno 
tudi poslikava dvornega življenja ter vzdušja tistih dni. V teku nove zgodovine so se koreografi skušali tudi v modernejših inačicah tega baleta, no, 
niti ena novodobnih prenov pa ni presegla labodje domislice sira Fredericka Ashtona, ko je v kostume belih labodov odel izvrstne moške plesalce, 
je pa tudi sicer zaslužen za prepoznaven stil angleškega baleta. Tako kot risanke in basni so tudi pravljice najbolj resnične izpovedi ter pristni opisi 
človeških dejanj in karakterjev, ki so večni ter niso le specifika našega časa, labod pa je po vzhodni, še posebej v japonski umetnosti, tudi simbol 
duhovne povezave tostranstva z onostranstvom. Tudi sicer, če se spremlja na jezerski gladini žive labode, se dobi občutek miru in mogočnosti, kar 
je neverjetno pristno in umetniško filigransko preslikal koreograf Ivanov v drugo in četrto dejanje baleta, ko po odru zafrfotajo beli baletni labodi: 
ti dve dejanji tudi sicer koreografi skušajo največkrat obdržati čim bolj pristno. In balet Labodje jezero je več kot pravljica, kar je znal uglasbiti 
skladatelj Čajkovski, ko njegova veličastna glasba vzburja sfere človeških strasti, se razliva po jezerski gladini lirične ljubezni, sočustvuje z usodo 
in slavi življenje. 
To pomlad smo v Sloveniji v razmiku štirideset dni imeli možnost ogleda dveh novih premier baleta Labodje jezero, kar je verjetno povezano tudi 
z okroglo obletnico praizvedbe Ivanova in Petipaja: mariborska premiera Labodjega jezera je stekla šestega marca v koreografiji Valerija Kovtuna, 
v Ljubljani pa 16. aprila v koreografiji Američanke Lynne Charles, in se je le zgodilo, da ta beli balet na slovenski oder postavi tudi koreografinja z 
zahodne strani poloble. Koreografinja Lynne Charles je izkušena balerina, pedagoginja in koreografinja, bila je primabalerina znanih baletnih hiš in 
skupin, sodelovala z največjimi koreografi naše dobe in do svojega 52. leta še aktivno nastopala, potem pa se posvetila pedagoškemu in koreograf-
skem delu ter znova prepotovala svet, da bi svoje baletno znanje širila po drugih kontinentih, še posebej na Kitajskem, Japonskem in v Koreji. In 
tako kot je v intervjuju ter na novinarski konferenci pred premiero dejala, da je njena postavitev Labodjega jezera klasična po Petipaju in Ivanovu, 
vendar s pridihom novega časa, kar se kaže v hitrostih in težavnostih izvedbe. K hitrostnim pospeškom izvedbe je pripomogel tudi orkester SNG 
Opera in balet Ljubljana pod taktirko dirigenta Marka Gašperšiča in ob solistični izvedbi čelista Damira Hamidulina.
Koreografsko vizijo Lynne Charles in njeno spletanje klasičnega z novodobnim pa sta domiselno izpostavila scenografa Vadim Fiškin in Miran 
Mohar, ko sta sceno osvetlila z mnogoterimi dvornimi lestenci, ki so po ceni 170 dolarjev prispeli kar v kontejnerju iz Kitajske. Lestenci na dvorni 
sceni krasijo obe stranski steni, zadnjo pa prekriva tapiserija (kulisa) v dvornem stilu, vendar žal obešena kot zavesa. Sicer se ozadje spreminja 
iz scene v sceno, na začetku so to tekoči slapovi, ki že napeljujejo na čarobno moč narave, potem pa se dokaj hitro ustvari jezerski milje, ko se 
pritlehni lestenci lesketajo kot video poslikava lesketajoče se gladine jezera, in tako oder postane neke vrste kopenska oaza, ki ga obdaja scena 
vodene gladine, predvsem velika površina odprta za ples. Tudi kostumograf Uroš Belantič se je z modnim navdihom moderno-klasično lotil kos-
tumskega spoja. Labodji baletni kostumi se mehkobno prilegajo telesnim linijam balerin, zračni tutuji pa celo dajo vtis pernate površinske struk-
ture. Princa in klasične plesalce krasijo sakoji žakardnih vzorcev, medtem ko je plesalkam modni oblikovalec namenil lahkotne rožnato potiskane 
obleke in kraljico obdal s prefinjeno eleganco, seveda pa karakterne plese okrasil z dokaj avtentično strukturo. Kostumska lahkotnost in barvitost 
koreografiji še dodatno vtisneta odsev novega, ki se napaja na starem. Posebno pohvalo pa si zasluži oblikovanje luči v izvedbi A. J. Weissbard, še 
posebej, ko v zadnje dejanje vnese svetlobno magijo in ko z odra kar izpuhtita (ne)smrtna ljubimca, gledalcem pa zastane dih in se usuje aplavz, 
ki žal zaduši še glasbo. Balet Labodje jezero je tako navdušil gledalce ne le na premieri, ampak tudi na reprizi 17. aprila, da so z aplavzom nagradili 
ne le solistične in skupinske nastope, ampak kar celotno postavitev, in seveda tudi dejanja. 
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Balet SNG Opera in balet Ljubljana v Labodjem jezeru
Laura Hildago k.g. kot Odette in Petar Đorčevski kot Princ Siegfried
Foto: Darja Štravs Tisu



a konfiguracija Valčka. Že v prvem dejanju se ansambel razdaja v pas de six pa v plesu štirih parov, princa in njegove druščine. 
Drugo dejanje je tisto, kjer se Princ sreča z magom Rothbardom in s svojo prvo izvoljenko, začaranim Belim labodom Odette, to je dejanje, kjer 
zavladajo labodi in se bele balerine nemirno razvrščajo po prostoru. Hitrosti ne motijo dobre izvedbe, pa vendar, ko je preveč labodjega prele-
tavanja v hitrostnih pospeških, se izgubi tisti impozantni mir Ivanova, tudi nenehno ponavljajoči se dvigi in spusti rok izgubijo baletni labodji čar, 
celo spominjajo na jato nemirnih žerjavov, seveda ne po barvi. Vseeno pa so bili labodi v svojih izvedbah vredni občudovanja, povsem pa navdušili 
Mali labodi: Tjaša Kmetec, Rita Pollacchi, Tijuana Križman Hudernik, Paula Archangelo (alternacija Alena Medič in Pollet Kasza), Velika laboda pa 
Barbara Potokar in Nina Noč. 
V tretjem dejanju je koreografinja plesno oživela Kraljico, Prinčevo mamo, izpostavila kraljičino izvoljenko, lik Princeske, ki jo mati nameni sinu, 
in šest Črnih labodov v spremstvo Rothbardu ter Črnemu labodu, Odile. To dejanje se dogaja na dvoru, je slavje v čast Princu, ki se mora odločiti 
za izbiro zaročenke, zato se veseli in pleše, vse dokler se v razigrano družbo ne vplete Rothbardova magija, je tudi nekoliko razvlečeno, možno 
zavoljo vdora šestih črnih labodov in dolgih plesnih sekvenc. Dejstvo je, da se vrstijo privlačni plesi, prepojeni z ritmom, plesalcem pa ponudijo 
veliko plesnega navdiha, kar je tudi bilo vidno in občutno. Dvorni  ples Poloneza se veje po prostoru, tako kot se je to dogajalo v prostranih dvornih 
dvoranah. Izvedbe posameznih plesov: temperamentni Madžarski ples, milo Rusko dekle v plesu Tjaše Kmetec in impozantnega nastopa Kozakov 
- Ruski fantje (Hugo Mbeng, Michele Pellegrini, Juijin Muraiši, Filippo Jorio/Iulian Ermalai) ter duet Španski ples (Georgeta Capraroiu in Cosmin 
Agavriloaei) so izzveneli koreografsko domišljeno in na nivoju atraktivne izvedbe pobirali aplavz za aplavzom. 
Kraljico je elegantno zaplesala tudi na vrhovih baletnih copat Olga Andreeva, potencirala pa lik matere, ki je tesno povezan s Princem, in tudi on 
je imel vedno oko za njo, svojo mamo. Na reprizi pa je Olga Andreeva dala duška svojim ruskim koreninam in zablestela kot pristno Rusko dekle. 
Več solistične plesne vsebine v tej predstavi pridobi tudi nesojena prinčeva zaročenka, Princeska, ki jo prezentno zapleše in zrelo izrazi Rita Pol-
lacchi, v alternacij pa je to veseli deklič, vlogo pa simpatično zaveje mlada Nina Noč. Petar Đorčevski svoji vlogi Princa Siegfrieda doda mladosten 
in svetel izraz, je dozorel solist in pozoren plesni partner svoji Odette, Belemu Labodu, tudi  prepoln strastnega občudovanja za Črnega Laboda, 
Odile, v izvedbah pa eleganten in prepričljiv. 
Obe glavni vlogi, Belega in Črnega Laboda, je na premieri zaplesala gostja Laura Hidalgo in svoj debu okronala s prefinjeno baletno izvedbo, še 
posebej drobnih vzgibov ter v poetiki izraznosti svojih čudovitih plastičnih rok, manjkalo pa je eterične izraznosti, tiste čutne esence, ki plemeniti 
baletno Odette. Njen Črni labod je sekanten in vendar dovolj privlačen. Svoj debu je na reprizi v vlogi Odette doživela tudi lirična Tjaša Kmetec, 
stanja junakinje pa ganljivo vpletala v zaključnem pas de deux in v svoje solistične izpovedi, tudi sicer je četrto dejanje nabito z občutki in je dram-
sko zgoščeno ter celovito. Balerina Rita Pollacchi je tudi doživela svoj plesni krst v vlogi Črnega Laboda, ki ga je znala dinamično in dominantno 
predstaviti. Princa Siegfrieda bi v alternaciji moral zaplesati mladi Kenta Jamamoto, žal se je poškodoval, prav hitro se je prilagodil ter dobro osvojil 
vlogo gost Harold Quintero, zaplesal pa zrelejšega princa, ki se je prilagajal dominantni Kraljici v izvedbi Regine Križaj, ki kot vedno v svojih plesnih 
amplitudah tudi vedno znova dominira na odru. Lik največkrat zlobnega Rothbarda pa tokrat zasije v moški zrelosti, opiti z zmagoslavjem, ki ne 
prenese poraza in se predvsem bori za svojo ljubezen Odette, in ker ne more dobiti njenega srca, jo začara v laboda. 
Vlogo odlično zapleše Lucas Zuschlag, ki se zna boriti, zna dominirati, ko pa izgubi svojo ljubljeno posest, pa tega ne preboli in umira na sceni. 
Umiranje Zuschlagovega Rothbarda na premieri in v zadnjem dejanju je bil tudi najbolj ganljiv trenutek tega večera. Na reprizi Rothbarda zapleše 
Juki Seki s samurajsko ostrino, in končno doživi svoj solistični trenutek, ko lahko izpoje svoje plesne kvalitete in poleti ter lebdi v višavah odra. 
Koreografinja in pedagoginja Lynne Charles je s svojo postavitvijo baleta Labodje jezero ponudila niz solističnih vlog, duetov in tercetov malošte-
vilnemu ljubljanskem ansamblu, ki se v celoti tudi naprej lahko plesno nadgrajuje. Izbira umetniške vodje ljubljanskega baleta Sanje Nešković 
Peršin je bila povsem prava, ko je postavitev Labodjega jezera zaupala koreografinji Lynne Charles, saj je ob koncu sezone povzdignila  plesni duh 
ljubljanskega baleta, ki je tudi dejansko zaživel in žarel na premieri njene praizvedbe tega kultnega baletnega dela.  

In kaj je to tako navdušujočega v koreografiji Lynne Charles? Zagotovo nov baletni duh, barvitost in nivo izvedbe, na katero je koreografinja pov-
zdignila celotni ansambel skupaj s svojim asistentom Howardom Quinterom Lopezom. Ljubljanski baletni ansambel je zaplesal s tako energijo, ki 
jo že lep čas ni bilo opaziti na tem odru; nasmejani obrazi, dobre ali celo odlične izvedbe, ki pri moškemu ansamblu posegajo v višinske višave (tu 
in tam še zaropotajo tla ob doskokih), pri plesalkah pa v prefinjeno lahkotnost in eleganco klasične drže. Zgodilo se je neverjetno in nepričakova-
no, ki je povsem zapolnilo sedeže tudi naslednjih uprizoritev, zgodil se je balet Lynne Charles, Labodje jezero, sicer izpolnjen z estetiko raznolikih 
ter kar dopadljivih stilov, vendar v tesnem prepletu z glasbeno strukturo Čajkovskega, čeprav z glasbenimi dodatki, pa vendar vse skupaj kompa-
ktno zaobjeto v šopek baletne estetike obdane s kančkom francoskega šarma.   
Posebnost koreografske postavitve baleta Labodje jezero Lynne Charles je dramaturška zasnova, ko v barvanju karakterjev glavnih junakov zaob-
jame logični krogotok znane vsebine baleta in pravljici doda polnokrvnost življenja, jasno izpisano zgodbo, ki skicira osebnosti in osvetli karakterje, 
tudi jih približa strukturi našega časa. Dramaturgija baletne koreografije se skoraj vedno gradi na dramatiki glasbene podlage in je nikakor ne 
moremo primerjati z dramaturgijo uprizoritvenih ali gledaliških zvrsti, pač gleda se slikovito pod drugačnim dramskim kotom. Predstava v trajanju 
skoraj treh ur ima le en odmor, in to med  drugim in četrtim dejanjem, dve po dve dejanji pa se smiselno prelijeta v eno celoto. V prvem dejanju 
zablestijo Princ Siegfried in njegovi prijatelji, baletni trio: Petar Đorčevski, Luka Žiher in Hugo Mbeng, in živahni mladostni žar zaveje prostorska 
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Umetniška vodja Ljubljanskega baleta Sanja Nešković Peršin je z umet-
niškim čutom združila dve izredni plesni kreaciji v homogeni večerni 
plesni dogodek, poimenovan Baletni večer, premierno predvajan 20. 
oktobra v Operi Ljubljana. V podnaslovu tega večera sta izpisana naslova 
obeh koreografskih del: Meso srca, Kaktusi. Enourna predstava Meso 
srca, koreografska praizvedba umetniškega tandema Rosana Hribar 
& Gregor Luštek je bila prva na sporedu, po odmoru pa ji je sledila še 
druga postavitev, Kaktusi, svetovna uspešnica iz leta 2010 mednarodno 
znanega in priznanega koreografa Alexandra Ekmana. 
Koreografa Rosana Hribar in Gregor Luštek sta v avtorski projekt Meso 
srca zajela zgodovinski plesni korak in se originalno poigrala z živo plesno 
materijo, ki je v času baroka in v kraljevskem umetniškem vzdušju 
Ludvika XIV. ponesla baletni kod v kulturni svet in ki kot vsa klasična 
umetnosti še danes navdušuje svoje ljubitelje. Z vsem spoštovanjem sta 
sprejela baletno klasiko in jo z odličnimi plesalci ljubljanskega baleta 
prefinjeno transformirala v plesni izliv sodobnosti, tudi z izborom glasbe 
sledila svetovnim trendom baletnega gledališča. 
Enostavni vhod moža, plesalca z lutko (Tomaž Horvat, izdelava lutke 
Žiga Lebar) je naznanil plesni začetek, v spominu pa obudil Die Puppe 
E. T. A Hoffmanna in balet Coppelia M. Petipaja; oživel še lik dr. 
Coppeliusa; v eter pa vtisni misel Jaša  Kocelija: “V vsakem telesu je 
lutka.” Tej uvodni dramsko strukturirani sceni baletnih spominov 
sledi skupna statična poslikava zgodovinskih popotnikov in impozantni 
mimohod baletnega ansambla, ki začne svoj kompozicijski tok ob 
Ravelovem Boleru, ko pred očmi gledalcev steče veličastna galerija živih 
baletnih oblik, ko vsak plesalec izkleše svojo plesno bravuro ter ga tu in 
tam neznana roka potegne iz letečega konteksta. Na dolgi rdeči preprogi 
steče tako linearni tok duhovite svežine, brez nabora napetosti in strasti, 
le v objemu korakov in tonov, v stopnjevanju kompozicijskih moči dveh 
umetniških tokov, glasbe in plesa, vse dokler se glasbeni tok naenkrat 
in s poudarkom ne prekine ter se ples izbriše iz vidnega polja. Pestro 
stkanemu solističnemu napoju na rdeči preprogi je sledila groteskna 
scena krvavega rdečila v drseči gondoli z gondoljerji ob znanem napevu 
ljubezni iz opere Offenbachove pripovedke v izvedbi opernih solistk 
Norine Radovan in Rebeke Radovan. V ozadju te romantične scene se širi 
še videoprojekcija slovenskega, naravnega in turističnega bisera Blejskega 
jezera, gorenjskega lectovega srca. 
Romantični scenski okviri in ljubezenski vzdihi se ob glasbi Rahmani-
nova, Prokofjeva, Bartóka in Chopina vse bolj prepletajo z vizijo sodob-
nosti, ko baletni plesalci pridobijo na izraznosti in volumnu oprijemljiv-
osti. Likovna kostumska oblika ob zbirki ogrodij za krinoline in puhasto 
kostumsko prevleko še bolj figurativno okviri plesno ornamentiko, 
medtem ko oblikovanje luči in scenska postavitev povzdigujeta odrsko 
mistiko, kjer svoj viden in uigran prostor dobijo tudi glasbila ter glas-
beniki (kostumografinja Branka Pavlič, scenograf Darjan Mihajlović 
Cerar). Duet plamenov v izvedbi Rite Pollacchi in Petra Đorčevskega pa 
pristno zažari v opojnostih sodobnih strasti in njune prefinjene izvedbe, 
je vrh plesne vihre, solističnih utrinkov in letečih duetov v brzicah plesnih 
vrtincev ter vzponov celotnega ansambla, ki v pospeških časa prihaja, 
osvaja in zapušča odrski plato. Zaključna scena se konča v stilu dvornega 
“á faire révérance”, je slikovito parafraziranje dvorne gestikulacije in 
baletne pantomime, hkrati pa karikaturna poslikava osebnostnih vzgibov 
v kostumskem razkošju  preteklika, v odsevu sedanjika pa (skupinsko) 
samoljubje, tisti “self-worship” ali “selfi” današnjih dni.  
Koreografijo Meso srca se zazna kot barvito simfonijo ljubljanskega 
baleta, ki teče ob spremljavi orkestra SNG Opera in balet Ljubljana pod 
dirigentsko palico Žive Ploj Pršuh, v izvedbi Godalnega kvarteta (Igor 
Grasselli, Rahela Graselli, Ana Glišić in Damir Hamidulin) in pianista 
Marjana Peternela, kjer koreografa Rosana Hribar in Gregor Luštek 
ubrano utirata ter ubirata novodobna zgodovinska stičišča umetniških 
stilov v tesnem objemu baletne klasike z glasbo in plesno sodobnostjo 
ter na novo okvirita svoj novi gibalni tok. 
Kaktusi Alexandra Ekmana sodijo po zgodovinski plesni plati v novejše

časovno obdobje, ki pa se domiselno spleta s plemenskimi ritmi in plesi 
otočja Bali, tudi z vzhodnimi gibalnimi utrinki, ki jih poznamo kot 
pozicije joge ali osnovno platformo azijskih borbenih veščin, ki so se 
že dodobra udomačili v plesni sodobnosti. Na sceni se uzre skupino 
novodobnih samurajev v pripravni sedeči poziciji, odeti v črno-bele 
delovne kostume, in se zdi, kot bi lebdeli na svetli pravokotni ploskvi, 
ali ko ponosno in stoje zrejo v daljavo vsak na svojem malem splavu; 
da pa so svetle ploskve del lesenih platojev obrobljenih s črno barvo, je 
tudi kmalu jasno.
Skupina udarnih moči z udarci rok, nog in telesa doda še svoj telesni 
ritem, ki nadgrajuje njihova gibalna izhodišča. Ritem gibov se pospešuje 
in vzleti v hitrostih skladb velikih skladateljev Schuberta, Haydna in 
Beethovna, v izvedbi Godalnega kvarteta (Domen Lorenz, Vesna 
Velušček, Nejc Mikolič in Barbara Gradišek), tudi orkestra z dirigentko 
Ž. P. Peršuh na čelu, ko se istovetnost skupinskih poslikav preliva v bojišča 
in spevne izlive plesnih duetov, v humorne oblike gibalnih domislic tako 
v posmeh kot zabavo, kar seveda nasmeje in sprošča. In se sledi plesnim 
popotnikom, ki se igrivo razvrščajo med platoji, jih zlahka prenašajo, 
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čeprav so leseni in težki, jih zlagajo ter razporejajo kot lahke gradbene 
kocke, ko gradijo in rušijo arhitekturo scene (kostumi in scena A. Ekman). 
V tej Ekmanovi koreografiji je vse tako logično, samo po sebi umevno in 
na videz preprosto, tudi tekst, ki ga vgradi v predstavo, ali nadvse inteli-
gentno domišljen prevod plesnega dueta v izvedbi Kristine Aleksove in 
Petra Đorčevskega, ko kreirata gibalne forme in jih sproti komentirata 
v dialogu. 
Ob plesalcih, posnetem govoru, ki živo poslika Ekmanovo koreografijo, 
dobi tudi Godalni kvartet aktivno vlogo v interakciji s plesalci, medtem 
ko svetlobni efekti ne le oblikujejo sceno, ampak celo vdirajo vanjo, ko 
se strop z reflektorji skoraj zgrne nad plesalce (oblikovanje luči Tomas 
Visser) in jih simbolično “stisne v kot”. Tudi ko ni kaktusov na sceni, 

se zdi, da so plesalci absurdno in nevidno izpostavljeni mejnim situ-
acijam, ob svečanem vhodu velikih kaktusov na sceno pa tisto nevidno 
in absurdno postane vidno ter stvarno; ko so predvidoma njih bodice 
namenjene plesni umetnosti in so kaktusi na odru postavljeni pred 
ter med plesalce. Kaktusi se gledajo kot plesna poema, rahlo satirično 
začinjena koreografija Alexandra Ekmana v sugestijah izvedbe ljubljan-
skega baletnega ansambla: Tjaša Kmetec, Kristina Aleksova, Marin Ino, 
Giorgia Vailati, Polett Kasza, Metka Beguš, Chie Kato, Tasja Šarler, Petar 
Đorčevski, Yuki Seki, Lukas Zuschlag, Kenta Yamamoto, Filippo Jorio, 
Hugo Mbeng, Michale Pellegrini, Luka Žiher …, z njimi skupaj v kore-
ografiji Meso srca nastopajo tudi: Rita Pollacchi, Regina Križaj, Georg-
eta Capraroiu, Sorina Dimache, Nina Noč, Urša Vidmar, Mariša Nač, 

Elli Purkunen, Barbara Marič, Barbara Potokar, Monika Dedović, Enisa 
Hodžić, Irena Kloboves, Yuki Seki, Yujin Muraishi, Cosmin Agavriloaei, 
Iulian Ermalai, Tomaž Horvat, Ivan Greguš, Gaj Rudolf, Goran Tatar in 
Filip Viljušić.  
Bolj ko se poglablja v obe baletni deli, bolj je dojemljiva njuna medsebojna 
sinergija, ne ravno v zasnovah gibalnega slovarja, čeprav si niti nista toliko 
narazen, ampak po miselnosti in strukturiranju plesne sodobnosti, v re-
alizmu dojemanja in naslanjanja na zgodovinska izročila, kar v novi čas 
vnaša tudi nove plesne poslikave in razpira nove umetniške dimenzije. 
Rekla bi, da sta se deli našli in se kar vrasli v  kompleksno dramsko celoto 
Baletni večer.
K Baletnemu večeru je Opera Ljubljana ponudila vsebinsko dorečen 
gledališki list, kjer svoj vidni prostor pridobijo izpisane misli in besede 
ustvarjalcev, tudi natančen vpogled v izbor glasbe Veronike Brvar. 
Pohvalno dobrodošlico pa si zasluži razprava o umetniški zvrsti, ki jo 
izpoveduje telo, o plesu kot dejavnosti človeškega telesa, o kateri se po-
globljeno razpiše balerina in dramaturginja Nataša Berce/Stičišča in 
razhajanja ter podčrta misel, ki smo ji na plesni sceni ves čas priča, pa jo 
nekako nočemo videti ali pač ne znamo razbrati, ko balet in ples postav-
ljamo na dve različni tirnici: “Na prvi pogled sta si obe plesni umetniški 
zvrsti narazen, a posegi sodobno plesnih koreografov v klasična baletna 

telesa dokazujejo ravno nasprotno.” Gledališki list je opremljen še z od-
ličnimi fotografskimi posnetki iz obeh predstav, ki  svoj umetniški od-
sev in potrditev dobijo še v besedilu Spenser Theberge, predvajanem na 
predstavi Kaktusi, ko se dotika mogočnega Michelangela in njegove pos-
likave kupole v Sikstinski kapeli; meni pa prikliče v spomin ta slikoviti 
ples resničnih, mesenih človeških teles in obrazov, ki so verjetno tako 
kot kaktusi tiste čase zbodli tudi kakega cerkvenega veljaka, umetniku 
pa prinesli večno slavo.
Na koncu ob čestitki vsem, ki so izpeljali in pripomogli k dovršeni pred-
stavi Baletni večer SNG Opera in balet Ljubljana, pa še iskrene želje, da 
delo le poišče in najde poti, ki ga lahko popeljejo v svet gostovanj in čez 
Ljubljansko barje ter ga ne doleti enaka usoda njegovih enako veličastnih 
predhodnic: Pokrajina misli (2002), režiserke, glasbenice, koreografinje 
Ann Papoulis Adamović in njene avtorske stvaritve, ki je skromno ob-
tičala za zidovi te kulturne institucije, ali lanskoletne sodobne praizvedbe 
Tristan in Izolda, ki pa se ji je nekako posrečilo priti vsaj do Maribora. 
Ob tem pa se še (s kaktusom v roki ali tudi brez) sprašujem, ali je mogo-
če Ljubljansko barje vzrok za tovrstne težave Opere Ljubljana (ko pa jih 
Opera in balet SNG Maribor nima), ko novodobni baletni koraki vidno 
obtičijo v njegovi mehki in lepljivi strukturi …?! 
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Premiera

PEER GYNT
Balet SNG MARIBOR 

Umetniški vodja Baleta SNG Maribor Edward Clug je znova poskrbel za 
novo koreografsko doživetje, ko se je poglobil v dramski opus Henrika 
Ibsena (1828-1906), v pisateljevo dramsko, v verze skovano poetiko o 
norveškem junaku, ki ga je zgradil na ljudskih izročilih in zgodbah dalj-
nega severa svoje domovine, v dramo Peer Gynt, in koreografijo zasnoval 
po svojem libretu. Koreograf Edward Clug, ki je med drugim tudi eden 
vidnih in zaželenih evropskih koreografov, ki posega že onstran velikih
 luž, je o svojem novem delu zapisal (gledališki list Opere in baleta SNG 
Maribor), da sta tako Ibsen kot Edvard Grieg (1843-1907) vsak v svojem 
avtorskem bistvu iznašla svojega Peera Gynta:  “Moj namen je premostiti 
ovire obeh in ustvarjati pot do svojega,” in je zgradil novi dramski lok, 
most povezav zgodbe in glasbe, plesnega ekspresionizma in sodobnih 
plesnih izhodišč, koreografski most med nadrealizmom Ibsenove sodob-
ne dramatike in časom glasbene Griegove romantike, rekla bi, da je Clug 
na novo oživel že zgrajeni umetniški stik obeh norveških velikanov, ki se 
je zgodil v Rimu leta 1867 ob praizvedbi Ibsenove drame ob Griegovi 
glasbeni spremljavi. 
Skladatelj Grieg je na prošnjo pisatelja Ibsena ustvaril svoj glasbeni opus 
Peer Gynt, sestavljen iz več glasbenih kompozicij, ki se velikokrat v sim-
foničnih oblikah tudi samostojno izvajajo. Za izvedbo svojega koreo-
grafskega Peera Gynta je Clug po lastnem izboru glasbene zakladnice 
mojstrovega opusa postavil svoj glasbeni nabor, dopolnjen z zvočnimi 
posnetki narave, v gledališkem listu pa do potankosti  razčlenil glasbene 
segmente, ki spremljajo in barvajo posamezne koreografske poslikave.  
Razlika med romantiko Griega in realizmom Ibsena, ki se ga naslavlja 
kot očeta sodobne dramske kompozicije, je očitna, skovana pa verjet-
no že na osnovnih temeljih njunega družinskega tihožitja in poznejšega 
soočanja z življenjem v času dozorevanja. Ibsen izhaja iz mogočne nor-
veške družine, njegov oče trgovec pa je doživel finančni zlom, zato se 
je družina preselila na vaško posestvo. Mladi Ibsen, ki si je služil denar 
tudi v tovarni kot delavec, ni sprejemal svojega preprostega norveškega 
rojaka, zato se je napotil v svet ter največ deloval v Italiji  in Nemčiji, pa 

vendar če sodimo po njegovem Peeru Gyntu, bil vseskozi vezan na svojo 
rodno grudo. Glasbenik Edvard Grieg je rasel v meščanskem okolju, v 
družini glasbenikov, njegova prva učiteljica je bila mati, za  poznejše 
študije pridobil primerne štipendije, na konservatoriju pa se posvečal 
klavirju, se družil tudi z drugimi pianisti in skladatelji romantike, svojo 
domovino pa videl kot naravno lepoto jezer, meglic in tihožitja, kar se 
da čutiti tudi v njegovi kompozicijski melodiki. Tako Ibsenova zgod-
ba kot skladateljeva glasbena poslikava enakega življenjskega okolja 
in istega glavnega junaka sta Clugu očitno dali umetniški vzlet, da je 
svojo novo koreografsko stvaritev Peer Gynt bogato gradil na dramskih 
poljanah nadrealizma, prepojenimi z naravo človeških čustvenih oblik 
v prispodobah pravljičnih zagat in humornih začimb. In če je Griegov 
Peer Gynt simbol glasbene melodike in naravnih lepot severa, je Ibse-
nov junak sebičnež, ozkosrčen, nikoli dozorel moški, ki leta in išče ide-
alno ljubezen, to materino varno zavetje, ko potuje po iluzijah sveta, 
medtem ko duševno in vitalno propada.
Svojega Peera Gynta je Clug skoval po verzih Ibsena in poveličal v od-
nosu do matere, je sin, ki od nje beži in jo išče, jo potrebuje, in je moško 
slo, ki se odseva v viziji mogočnega Jelena (Sytze Jan Luske) in njegovega 
prodornega rika, ki zavibrira zemeljska tla, ko priklenjen nanje vabljivo 
pričakuje svoje košute. Jelen se na sceni tudi zgrne nad Peera, in takrat 
se nekako začne junakova poslikava njegovega zorenja.  Jelen, ta pre-
potrebni človeški pomočnik daljnega severa, postane njegov sel in ču-
vaj, poleg Smrti, Peerove rešiteljice, pomočnice in poslednje življenjske 
zvodnice. 
V tem Gyntovem spoznavanju lastnega okolja mu pot prestreže tudi 
spolzka trojka mladenk prepletenih las in prepredenih misli, treh Gor-
jank, ki se kot pojoče meduze smukajo okoli njega (Klavdija Stanišić, 
Blaga Stojčeva in Hristina Stojčeva), in  ga navihana Smrt (Gaj Žmavec) 
reši pod kovaškim tnalom Kovača Aslag (Sergiu Moga), ko se prvič 
sreča s Solveig (Evgenija Koškina) in njeno mlajšo sestro Malo Helgo 
(Alena Medič), ki ga tudi skuša rešiti pred giljotino pobesnele množice, 
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in mu Jelen naznani materino smrt. 
V drugem dejanju Peer Gynt kot bogataš potuje po svetu in se znajde 
v puščavi Maroka, kjer ga beduini oropajo, prej pa ga še zapelje Ani-
tra (Asami Nakashima), hči beduinskega kralja. Širino praznega odra v 
prispodobi puščave pa obarvajo značilni vzorci vzhodnjaških, arabskih 
preprog. Njegov svet sanjskih želja ga popelje do zdravnika Begriffen-
feldta (Sergiu Moga) in se znajde v norišnici med štirimi zabavnimi 
norci  (Tatiana Svetlična, Mirjana Šrot, Matjaž Marin in Tiberiu Marta).
Znova  rešen in onemogel končno najde pot do svoje ljubezni Solveig, 
ko utrujeno zatopi glavo v njeno ostarelo krilo, prej se še potrudi in 
zbeži Smrti ter njenemu vabilu v odprto in po njegovih merah izklesano 
krsto;  medtem pa svatje veselo vzklikajo nevesti Ingrid in ženinu Matisu 
Moenu. Torej Peer Gynt večni sanjač končno najde svoj spokojni mir v 
zavetju toplega ženskega krila.
Glavnega junaka Peera Gynta zapleše gost iz Srbije Miloš Isailović, ple-
salec čutnih in nadvse ekspresivnih gibalnih oblik, ki pa mu manjka 
notranje sugestije v scenah statike in opazovanja, ko telo zapusti prepo-
trebna koncentracija in nastopi osebnostna praznina. Nepozabna pa so 
njegova srečanja z materjo, ki zaživijo v bogatem koreografskem orisu, 
ko Peer v počepu in drobljenju korakov nestrpno priteče k materi, jo 
objema in se povzdiguje do njenega naročja, ali pa ga ona, tega svojega 
ljubega nepridiprava, otroka, kar dobrikavo našeška, ko dlan Tanje Ba-
ronik, zna za trenutek obstati in se tiho, prav nalahno spustiti na zadnjo 
plat junaka, da bi ga ljubkovalno kaznovala; je gibalni minimalizem, in je 
čudovito opevana naracija materinskih vezi. Smrt je humorno in vablji-
vo poslikana, je zabavno obličje usodnega Fausta, ki baranta s čustvi in 
rešuje svoje bodoče žrtve. Ženske se izpostavijo kot žrtve, pohotnice in 
spremljevalke glavnega junaka s kar nekaj značajskimi poslikavami: so 
naivne, zvite, preračunljive, med njimi najdeta mesto le dve idealizirani 
podobi, mati in Solveig, ki zvesto čaka svojega izvoljenca, medtem ko 
Mala Helga že napoveduje novi in bolj pogumni ženski rod. Posebni vi-
dez pa ima Zelen, ko ji zatilje zakriva poslikava maske in ko  zna biti tudi 
hrbtišče njena vodilna telesna stran, takrat je to nestabilna in zastrašu-
joča lutka karikirane hoje, torej oseba dveh obrazov, popačenega videza 
na eni strani, na drugi in ob premiku las pa sijoča podoba ženske lepote 
in miline, ki jo tenkočutno obarva v svoji plesni izvedbi Tetiana Svetlič-
na. Jelen v prispodobi Sytzea Jana Luskea in v izvedbah njegove tele-

sne, baletne eksotičnosti ter v figuraliki zavetih gibov na dveh berglah 
s kopiti vseskozi impozantno odseva značilen in prepoznaven gibalni 
sklad svoje živalske vrste. Nedvomno so vsi nastopajoči svojim vlogam 
in skupinskim poslikavami dodali maksimum plesne izraznosti in jih 
tudi figurativno dorekli. Koreograf Edward Clug je like junakov in nji-
hove medsebojne odnose, duete, tercete, kvartete ter skupinske plesne 
manifestacije bogatil v pestrem in poglobljenem koreografskem jeziku, 
v specifiki in spektru plesnih struktur, njemu lastnem jeziku, vendar z 
novo izpovedno noto in dramsko zasnovo.  
Vizualna podoba predstave je ravno tako domišljena in vpeta v naravno 
okolje, ki ga je koreograf zarisal v svojo plesno zgodbo. Peer Gyntov 
dom je ogromna gruda zemlje, narod Trolov pa nagrbančen in obdan z 
zemeljskimi oteklinami ali naravnimi obtežitvami, ki izpostavljajo nji-
hovo leseno okornost, ko vsaka neenotnost skupine zabava; saj drugače 
ne more niti biti, ko se te različno obtežene telesne mase lahko gibljejo 
le po fizikalnih zakonih, ko je za enega neki obrat šele inertni začetek, ga 
drugi lahko že končuje … Scena Marka Japlja živi z zgodbo, še posebej 
slikovito izpostavi krogotok življenjske ustaljenosti, ko po krožni stezi 
brzi življenje junaka ali s preprogami zaveje ono drugo stran toplejših 
južnih krajev, kjer se že znajo bogatiti, pa čeprav v stilu “dolgih prstov”, 
in ko Anitra, v svoji orientalski plesni omami piči žrtev z zanosom kače. 
Scena preprog se zabavno začne s poskočnimi tulci, ovitih beduinov v 
preproge, zakritih trgovcev z lastnimi izdelki in zvitki. Kostumograf Leo 
Kulaš se znova izkaže kot vsestranski likovni mojster kostumskih ob-
lik, tistih plesnih in onih pravljičnih; kiparska dela vtisnjena v sceno, 
in oblačila pa so nastajala pod prsti Iva Nemca in Milene Greifoner, za 
scensko oblikovanje luči in svetlobno sugestijo je bil zaslužen Tomaž 
Premzl. Simfonični orkester in Zbor Opere SNG Maribor pod vodst-
vom zborovodkinje Zsuzsa Budavari Novak in pod dirigentsko taktirko 
Simona Robinsona, s solistko na klavirju Majo Gombač pa je v odlični 
izvedbi glasbene simfonije dodal svoj pomembni delež k izvajanju ko-
reografskih vsebin. 
Koreografska stvaritev Peer Gynt Edwarda Cluga je nova slovenska 
dramatizacija znanega Ibsenovega dela, kjer se kompleksno prepletajo   
in povezujejo gibalne, glasbene ter dramske oblike in ko v koreografo-
vem umetniškem navdihu zaživijo toni in verzi v  ilustrativni barvitosti  
plesne izpovedi.
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Miloš Isailović kot Peer Gynt in Sytze Jan Luske kot Jelen
Foto: Tiberiu Marta



Gaudeamus gala 2015Gaudeamus gala 2015

Zapis v knjižici ob lanskoletnem Gaudeamus 
gala baletnem koncertu predstavlja zgodovino 
dogajanja, v živo pa smo spet videli res imenitne 
mlade baletne umetnike. Baletni jezik ne pozna 
meja in tokrat smo segli v geografskem prostru 
precej širše kot prejšnja leta.

Zvesti gostji od nastanka večerov sta dunajska 
in budimpeštanska baletna akademija, ki vsako 
leto pripeljeta svoje najboljše študente. Dunaj 
je letos poslal šest fantov zadnjega letnika s 
sodobnejšo koreografijo in že sam pogled na te 
izjemne plesalce je razburkal občinstvo. Odliku-
jejo jih energija, zanosnost, izraznost in čvrsta 
tehnika. 

Za protiutež je Budimpešta pripeljala dekleta 
zadnjega letnika, ki so predstavila delček diplom-
skega nastopa. Trinajst povsem različnih deklet 
je usklajeno, dodelano in prepričljivo odplesalo 
meditacijo na glasbo J.Masseneta in Umirajoče-
ga laboda. V posameznih točkah smo videli še 
valček Moszkovskega in Lutki, ki sta ju zaplesala 
mlajša učenca.

Šole, ki so se pridružile tokrat prihajajo iz 
Bratislave – Konservatorij za balet Eva Jaczo-
va s Kitajskim plesom iz Hrestača in variacijo iz 
Paquite, pa romunska Visoka šola za koreografi-
jo Floria Capsali s koreografijo Edwarda Cluga 
Tango in variacijo Esmeralde, iz moskovske 
baletne šole Gzhel je priplesala mlada balerina z 
zahtevno zgodovinsko prepoznano koreografijo 
Ane Pavlove. 

Gosti iz obeh slovenskih konservatorijev so 
pokazali svoje dijake, nagrajene na različnih tek-
movanjih.

HET - nizozemska državna baletna šola je pripel-
jala pas de deux iz baleta Napoli, ki sta ga suver-
eno odplesala še učenca nižjih razredov. 

Mali zvezdi večera  sta bila komaj enajst oziroma 
dvanajstletna učenca iz Nacionalne šole za ples-
ne talente Veracrusano Meksiko. Otroka, siroti, 
sta v plesu našla smisel življenja, v plesu živita.

Madžarska plesna akademija, MEDITACIJA, koreografija Monika Barna

Baletna akademija Dunajske državne opere

Konservatorij za balet Eva Jaczova, Kitajski ples

Gaudeamus gala 2015
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Precejšen del večera je odplesalo osem plesalcev Mladega slovenskega baleta, ki ima že kar obsežen repertoar, tokrat se je predstavil v koreografiji 
Gaja Žmavca in na glasbo R.Straussa Štiri zadnje pesmi.

Odvrteli smo pirouettes, chaînés, piqués, odskakali changements, assemblés, grand jetés in veselimo se  naslednjega druženja z mladimi plesalci.
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Mladi slovenski balet
Štiri poslednje pesmi, koreografa Gaja Žmavca

Konservatorij za balet Eva Jaczova, Bratislava 
Ion Dinita v Tangu, koreografa Edwarda Cluga
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Baletna šola Professione Danza Italia
Martina Mantovani v variaciji iz baleta Navihanka
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Visoka šola za koreografijo “Floria Capsali”, Bukarešta 
Francesca Baciu v Journey into my heart

Moscow Ballet School at the Moscow State Academic Theatre of Dance 
“Gzhel”; Polina Novgorodova v California Poppy, Ane Pavlove

Konservatorij za balet Eva Jaczova, Bratislava 
Nina Ravasová v variaciji iz baleta Paquita

National Escuela en pro del talento Veracruzano Mexico
David Perez Enciso v Dinamite

Spodaj: Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Dijakinje  2. letnika Umetniške gimnazije v Blue rhapsody
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National Escuela en pro del talento Veracruzano Mexico
Virginia Perez Encisco v variaciji iz baleta Don Kihot
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HET - nacionalna baletna akademija
Theo Grand Duff v pas de deuxu iz baleta Napoli

HDA - Madžarska plesna akademija
Cintia Petrőcz in Bánk Téglás v Valčku Moszkovskega

Spodaj: Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Nika Zalokar in Iva Jajčevič v koreografiji Mojce Ussar, Triangel
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HET - nacionalna baletna akademija
Sasha Leong v pas de deuxu iz baleta Napoli



Mednarodni gala baletni večer
SNG Maribor 28.februar 2015

Dan po Gaudeamus gala sta DBUS in SNG Maribor gostila še pomem-
bne umetnike iz mnogih svetovnih odrov na Mednarodnem gala balet-
nem večeru. Raznolikost koreografij je gledalce ponovno navdušila. 
Slovenci, Srba, Avstrijca, Nizozemca, Islandka, Belgijka, Portugalca, 
Španki, Slovaka, Japonka, Kubanca, Italijan, Kanadčan, Rusinja, pisana 
druščina plesalcev, ki dokazuje, da plesa ne omejujejo ne meje ne jeziki 
ne države, pač pa povezujejo ter združujejo v življenju in umetnosti.
Slovenski balet je tudi tokrat  predstavljal mariborski balet z izjemnima 
Catarino Meneses in Antonom Bogovim v Pas de deux-ju iz baleta Carmen 
v koreografiji Valentine Turcu ter Tetiano Svetlično in Yuyom Omakijem 
v pas  de deux-ju Diane in Actéona. V koreografiji Gaja Žmavca  Touch 
sta zaplesala avtor in Asami Nakashima. Ansambel baleta SNG Maribor 
pa je predstavil še del koreografije Stabat mater Edwarda Cluga, simbolno 
sceno ženskega in moškega odseva življenja.
Zaradi predstav v matični hiši, smo žal tudi tokrat pogrešali plesalce 
SNG Opera in Balet Ljubljana. 
Nekateri mednarodno uveljavljeni umetniki so že stari znanci, med njimi 
izjemen kubansko-italijanski par Arianne Lafita Gonzalvez in Vittorio 
Galloro, ki sta otvorila večer s koreografijo Romanca Johna Bliekendaala, 
večer pa zaokrožila še z ognjevitim pas de deux-jem Esmeralda.  
UBUS je v koreografijah Staše Zurovca tokrat sodeloval s srbskima pr-
vakoma Dalijo Imanić Savić in Milanom Rusom.

Zgoraj:
Sara Michelle Morawsky in Michal Krčmar

v pas de deuxu Odile in Princa Siegfrieda 
iz Labodjega jezera

Levo:
Igone de Jonghe in Marijin Rademaker

v  pas de deuxu iz baleta Dama s kamelijami, 
koreografa Johna Neumaierja
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Že za življenja nesmrtna Yelena Pankova nas je znova opomnila na zgodovinsko vrednost koreografij iz preteklosti; tokrat sta s partnerjem Ernes-
tom Boadom zaplesala La rose malade Rolanda Petita. Stilna vrednost njenih izvedb je poezija brez besed.
Bryndis Ragna Brynjolfsdottir in Alexandre Joliceur iz Scapino baleta  sta v koreografiji Biser skozi svečani baročni gib prikazala blišč in razkroj 
življenja in napuha.
Belgijka Nina Tonoli in Portugalec Leonardo Basilio sta z Grand pas classique priplesala z Dunaja.
Nedvomno pa sta bila zvezdi večera mlada, skoraj še najstnika, a že vodilna plesalca s solo vlogami, prava Dunajčana, Natascha Mair in Jakob Fey-
ferlik.  Jakob je v prejšnjih letih plesal na Gaudeamusu in je prvi, ki smo ga letos gostili kot baletno zvezdo v večeru baletnih zvezd.  Francoska kore-
ografija Manuela Legrisa, dunajska šola in izjemna baletna talenta, ki jima baletne muze obetajo veličastni karieri. Tehnično tako rekoč brezhibna, 
virtuozna, usklajena sta na mariborski oder prinesla svežino in mladostno razposajenost.
Vsekakor spet svečan večer, poklon plesu, baletu, plesalcem in baletnim umetnikom, večer za nove baletne skomine ob letu osorej.

Odile in princa iz Labodjega jezera sta zaplesala prvaka iz Bratislave Sara Michelle Morawsky in Michal Krčmar.
Španki Sara Jiménez in Carmen Munŏz sta ekspresivno oblikovali izvirno špansko sliko Tápate nina, predanost ženske in njene usode.
Nizozemska  prvaka Igone de Jonghe in Marijin Rademaker sta zablestela v zahtevni koreografiji Johna Neumeierja Dama s kamelijami.

Dalija Imanić Savić in Milan Rus v Ko to tamo peva Marijin Rademaker v Ssss..., koreografa Edwarda Cluga

Bryndis Ragna Brynjolfsdottir in Alexandre Joliceur 
v koreografiji Biser
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Natasha Mair in Jakob Feyferlik 
v  Donozetti pas de deuxu, koreografa Manuela Legrisa
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Zgoraj:
Arianne Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro v Romanzi

Spodaj:
Catarina de Meneses in Anton Bogov 
v pas de deuxu iz baleta Romeo in Julija. koreografinje 
Valentine Turcu
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Zgoraj desno:
Yelena Pankova in Ernesto Boada v La Rose malade Rolanda Petita

Levo:
Nina Tonoli in Leonardo Basilio v Pas classique

Spodaj:
Sara Jiménez in Carmen Munŏz v izvirni španski sliki Tápate nina
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Tetiana Svetlična in Yuya Omaki v Diani in Acteonu Aranne Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro v Esmeraldi

Spodaj:
Catarina de Meneses in Sergiu Moga v Carmen
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Sedemdeset udeležencev starih od devet do dvajset let je pod budnimi pogledi povabljenih mednarodno uveljavljenih profesorjev 
dva tedna pililo svoje baletno znanje, delilo izkušnje in mladostno razposajenost. Mladi plesalci so kljub vztrajnemu delu skozi šolsko 
leto željni poletnih druženj z vrstniki, saj so po evropskih šolah zahteve neizprosne. Konkurenca je huda, biti dobro pripravljen za 
šolsko leto, pomeni trdo delo tudi v času počitnic. Prav tega so bili deležni plesalci iz Madžarske, Nizozemske, Japonske, Avstrije, 
Srbije in vseh koncev Slovenije.
Mlajše je v osnovnem programu seminarja skozi čeri vsakodnevnih vaj  vodila solistka mariborskega baleta Tijuana Križman 
Hudernik, z repertoarjem pa jih je začarala prof.Evelyn Téri, baletna profesorica in koreografinja svetovnega slovesa 
z Dunaja. S prvimi vstopi v sodobni gib jih je navdušila Rosana Hribar, vodilna slovenska plesalka na tem področju.
DBUS se že dlje časa povezuje z Madžarsko plesno akademijo iz Budimpešte in starejše udeležence sta v nadaljevalnem programu 
seminarja prevzela madžarska profesorja rektor akademije György Szakály in Monika Barna. Pri vsakodnevnih vajah sta se 
izmenjavala, prof. Szakály je motril fante, za repertoar deklet je poskrbela prof. Barna.
Koreografsko delavnico Edwarda Cluga in svojih del  je prevzel Gaj Žmavc, vsestranski plesalec iz Maribora, v drugem tednu sta se 
pridružila še Rosana Hribar in Gregor Luštek.
Delovno vnemo sta na vseh vajah s profesionalnim igranjem in prijaznostjo dopolnjevala profesorja korepetitorja Marjan Peternel iz 
ljubljanskega in Gorazd Dvanajščak iz mariborskega konservatorija.
Že od ranega jutra se je razlegala dobra volja po vsej šoli, mešanje slovenščine, angleščine, madžarščine, nemščine, srbščine je 
balet umestila v mednarodno razumljiv jezik. Jutranje vaje klasičnega baleta in repertoarja so stopnjevale zavzetost in resnobnost, 
popoldne so se nadaljevale v preizkušnjah sodobnega giba. Čas za skok v morje in ohladitev po napornem delu v neznosno visokih 
temperaturah sta navihano vzdušje le dopolnjevala.
Ob večerih so razveseljevali plesno – glasbeni dogodki na Tartinijevem trgu.
Vsakodnevne vaje v piranski osnovni šoli Cirila Kosmača so udeleženci nadgradili na  dveh sobotnih nastopih na odru Tartinijevega 
trga, prvem 8. avgusta in drugem 15. avgusta. Izjemen ambient odprtega prostora je predvsem najmlajše popeljal v nove okoliščine. 
Biti ob odru na tleh kot v izložbi in zavezovati baletne copate je za te baletne »vajenčke« prav hecen občutek. V skupini osnovnega 
programa so se znašla dekleta in trije fantje z zelo različnim znanjem, a vsi so se res potrudili in koreografije naučene v le teh nekaj 
dneh, odplesali prav profesionalno. Tijuana Križman Hudernik jih je vodila skozi oblike in preproste korake na konicah prstov v 
ljubkih koreografijah, kjer so lahko začutili skladnost gibov, četudi s soplesalci, s katerimi so se komaj spoznali. Prof.Evelyn Téri jih 
je postavila v zahtevno prepletanje v zgodovinsko zahtevni koreografiji Ocean in biseri A. Vaganove, kjer se je izpostavila sposobnost 
razumevanja in usklajenost stila. Zadnja dva dneva je vaje in priprave na zaključni nastop te koreografije prevzela  Darja Sebastian, 
dolgoletna baletna pedagoginja, saj je prof.Evelyn Téri odpotovala na Japonsko, kjer je predsedovala žiriji na baletnem tekmovanju.

Mednarodni baletni poletni seminar

Piran Slovenija
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Minkus: Bajadera; udeleženci nadaljevalnega tečaja 2015; koreografija po M. Petiapju: Mónika Barna & György Szakály; foto: Erne Sebastian

Zaplesati na odru skupaj s profesionalnimi plesalci je izkušnja, ki ponese in ti mladi plesalci so vsrkavali skoke, vrtenja, arabesques 
in virtuozne obrate v pas de deuxjih starejših kolegov iz nadaljevalnega programa, ki so se predstavili v odlomkih iz klasičnih bale-
tov. Zaplesali so valček iz Raymonde, pa fantje svoje tours en l’air v Lavrenciji, Rusinja in Madžarka variaciji iz Gusarja in Bajadere, 
madžarska para pas de deux-ja Moszkowskega in Spring water, pa dekleta Chicago, Patricija Crnkovič je predstavila celo svojo lastno 
koreografijo, za zaključek so svoje znanje pokazali še v sodobnih koreografijah.
Prepoznavnost DBUS v evropskem prostoru in povezovanje z v svetu cenjenimi in uveljavljenimi institucijami kot je Madžarska 
plesna akademija Budimpešta, Baletna akademija dunajske državne Opere itd le potrjujejo, da je odprtost in visoka strokovnost to, 
čemur zaupajo baletni pedagogi in umetniki širom naokoli. Nekateri udeleženci so po lanskoletnih izkušnjah prišli znova in pripeljali 
še prijatelje. Odzivi so bili pozitivni, pohvale deževale z vseh strani.  Za slovenski prostor je ta prepoznavnost enkratna in pridobljene 
izkušnje mladih plesalcev neprecenljive za njihovo nadaljnjo umetniško pot.
Četudi v času počitnic delovna zagnanost ni pojenjala. Seveda pa organizacija takih dogodkov zahteva ogromno usklajenosti ra-
zličnih profilov ljudi in DBUSov team je skoraj sanjski, deluje kot dobro namazan stroj.
Balet je ples na konicah prstov, piranski dogodki pa sežejo na konico slovenskega ozemlja in dokazujejo, da ne le v večjih mestih, pač 
pa tudi turistične destinacije znajo in zmorejo ceniti umetnost, še posebej baletno.
Zatorej se veselimo Pirana 2016!

Mednarodni poletni baletni seminar
International Dance Summer Seminar 

Piran Slovenija / Slovenia

1. - 13. 8. 2016
www.dancs-piran.com 
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Zgoraj:
Cesare Pugni:
Ocean in biseri;
Osnovni tečaj 2015:
koreografija:
Evelyn Teri

Sredina:
Johann Strauss:
Na valovih Donave;
nadaljevalni tečaj 2015;
koreografija: 
Mónika Barna & 
György Szakály

Spodaj:
Betango El Vivo:
Betango El Vivo št. 4;
nadaljevalni tečaj 2015;
koreografija:
Rosana Hribar & 
Gregor Luštek

vse fotografije:
Erne Sebastian
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Zgoraj:
Gaj Žmavc

Koreografska delavnica
nadaljevalni tečaj 2015:

koreografija:
Gaj Žmavc

Sredina:
John Kander:

Chicago;
nadaljevalni tečaj 2015;

koreografija: 
Mónika Barna 

Spodaj:
Avici:

Inspiracija;
osnovni tečaj 2015;

koreografija:
Tijuana Križman 

Hudernik

vse fotografije:
Erne Sebastian
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Gostovanja Madžarske plesne akademije 
iz Budimpešte 
V Lendavi in Portorožu 2015... 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je konec maja ponovno gostilo eno najprestižnejših evropskih baletnih akademij, 
Madžarsko baletno akademijo iz Budimpešte. S programom, ki je bil v prvem delu večera obarvan klasično in sodobno, v 
drugem pa je bil na sporedu Ravelov Bolero, so se predstavili 29. maja 2015 v Gledališki in koncertni dvorani Lendava, 31. 
maja 2015 pa v Avditoriju Portorož.
Že dlje časa ena najprestižnejših baletnih šol v evropskem prostoru je znova odstrla svoje delo na slovenskih odrih. Žal 
tudi tokrat ne v prestolnici, pač pa na vedno zaželenih odrih ob skrajnih slovenskih mejah, 29. 5. v Lendavi in 31. 5. 2015 
v Portorožu.
Madžarska plesna akademija iz Budimpešte je predstavila svoje diplomante, ki jih je letos kar dvajset. Ne le številčnost, 
temveč predvsem kvaliteta, prezenca, energija in vrhunsko strokovno vodeni mladi plesalci so tisto, kar je resnično nepo-
zabno doživetje. Kar nekaj mladih plesalcev iz drugih držav je popestrilo letošnjo druščino in njihova imena bomo gotovo 
srečevali na mednarodnih odrih.
Zaplesali so odlomke iz klasičnih baletov, zaključili pa z Ravelovim Bolerom, s katerim so se preizkušali mnogi svetovni ko-
reografi. Njihovi profesorici Noémi Kulcsár je uspela mladostna, živahna, zelo prepričljiva koreografija, z žarom in energijo 
parov, v prvi vrsti solistov Anite Pesel in Marcella Medvecza, predvsem pa je bila primerna za njihovo stopnjo razumevanja 
in sposobnosti.
Ljubka Aurora iz Trnuljčice (Viktória Rohonczi) je osvojila svoje štiri kavalirje, prav tako princesa Florina (Elli Purkunen) 
v pas de deuxu Plave ptice s Takashimo Kentarujem, Trnuljčico pa so dopolnili še Rdeča kapica (Tíria Palkovics), volk 
(Sáary Zoltán) in Vila Diamantov (Aglaja Sawatzki).
Kot krhka Odette in njen princ Siegfried sta nas začarala Virág Hoffmann in Kristof Kovács; izjemno zrelo, tehnično zanesl-
jivo sta odplesala pas de deux, s katerim  imajo včasih težave celo profesionalni baletni plesalci. Sledil je pas de deux Diane 
in Actéona, ki sta ga ravno tako odplesala suvereno.
Mlada Finka Elli Purunen se je po klasičnem delu prelevila še v Alico iz čudežne dežele, za navdušenje pred zaključnim de-
lom pa sta poskrbela Vitárius Orsolya in Giacomo Quatraccioni kot Lutki v koreografiji Alberta Méndeza. Fantastična ideja, 
dodelana do zadnje podrobnosti! Postopno oživljanje gibanja dveh lutk, ki se zaljubita in na koncu končata med igračami 
spet kot lutki, je vrhunska preizkušnja mladih plesalcev.
Talent, vztrajnost, zanos in izkušnje so tisto, kar je vsem skupnega, kar je mladim plesalcem vtisnila v telo in razum nji-
hova prof. Mónika Barna. Rektor Madžarske plesne akademije iz Budimpešte, prof. György Szakály, je res lahko ponosen 
na svoje profesorje in dijake, da pa vse skupaj poteka urejeno, mirno in brez nervoze, poskrbi umetniška vodja šole, Beáta 
Schanda, dobra vila iz Budimpešte.
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MLADI PLESALEC EVROVIZIJE
Že tretjič zapored je februarja 2015 Društvo baletnih umetnikov Slovenije sodelovalo s Televizijo Slovenija pri organ-
izaciji in realizaciji tekmovanja za izbor slovenskega predstavnika na prestižnem tekmovanju Mladi plesalec evrovizije. 
Žirijo so tokrat sestavljali Magda Vrhovec, Maruša Vidmar, Rosana Hribar, Mojca Uršič in Tomaž Rode.
Na prestižnem Evrovizijskem tekmovanju mladih plesalcev, ki je bilo letos v Novem gledališču v Plznu na Češkem, se 
je predstavilo 10 izbranih, talentiranih mladih evropskih plesalcev, starih od 16 do 21 let. Tudi 17 letna Slovenka Staša 
Tušar, ki jo je za predstavnico TV Slovenija in s tem naše države na nacionalnem izboru februarja 2015 izbrala žirija 
uglednih slovenskih baletnih in plesnih umetnikov. Za svojo skupinsko tekmovalno koreografsko postavitev jo je izbral 
tudi Anglež Cameron MacMillan, “glavni” koreograf tekmovanja. Staša je dijakinjo 3. letnika Gimnazije Bežigrad in 2. 
letnika Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Prejela je že številna priznanja in najvišje nagrade. Koreografijo za 
solo tekmovalno točko z naslovom Gardenfound je za Stašo Tušar postavila profesorica na Konservatoriju za glasbo in 
balet v Ljubljani Tanja Pavlič. Staša Tušar se je prebila do finala, kjer je na koncu zasedla izjemno, drugo mesto.
Tokrat je organizacijo prevzela Češka Televizija ob sodelovanju članic EBU - tudi naše nacionalne Televizije. 
V Plznu so se plesalci v tednu od 13. do 20. junija 2015 najprej pomerili s solo točkami, nato pa so, razdeljeni v dve skupi-
ni, tekmovali še v skupinskem plesu in na koncu v dvoboju za naziv Evrovizijski plesalec 2015.
Za sodelovanje slovenske nacionalne televizije na Evrovizijskem tekmovanju kot vodja delegacije skrbi urednica Ured-
ništva glasbenih in baletnih oddaj Danica Dolinar. 
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